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غجح ثٌٖجػٌ ػٓ ٌِٚ، فأفِ دأٔٙج صٍِٛٗ ػٍٝ غ١جدٗ، فأًثه أْ ٠ٚجٌقٙج دٙيٖ ثٌم١ٚور ٠ذ١ٓ ِج ف١ٙج ِٓ  -ثٌؼجٟفز :

ؽّجي ثٌطذ١ؼز ٚثْلً٘.

ثٌٛفٌ ٚثٌقْخ ٚثٌقْٓ ثٌٚذج ٍ٘ج٘جثٌؼـيً ٌٗ ٘ٛث٘جِٓ ِجدٝ أصٕىٌٔ

ِـٌٚ ٚأِـٗ ث١ٌٕـً أدــٖٛ وَلٔج ٕٔضّٝ ٠ِٛج ثٌؼَل فٝ إٔج ٠ًٚونٕ

ثٌو٘ــٌ ٚثػضًّ ثْلفمجح صٕجّـٍشظٍٗ صقش ثٌّؾوثٌيٜ ىًٚر ٌٕجٖ

دــٌ ٕج٘و أٔىٌٚث ِج ػٍٝ فّّٛٝد١ٕٕج ٠ؼمٛح ثدٓ ٍِه أٔىٌٚث ٚإْٗ

ثٌٕـــْــٌ ٠مغ هٚٔٙج ػَ ِٕجٍيٚأفّو ػ١ْٝ آهثح ػٍٝ د١ٕٕج٘

ٚثٌــيوــٌ دجٌقك ثإلٔؾ١ً ٠ؤ٠و٘جأِز ٚثٌيوٌ ثإلٔؾ١ً ػٍٝ فٕقٓٙ

ِجؽـــــٌٚث دجٌْؼج٠ز لَٛ ؽٌ ٚإْد١ٕٕج صف٠ٌك ثٌوٌ٘ صْضط١غ ف1ٍٓ

أٚػّـــــٌٚ ٌِل١ِّجْ ٌٕؾوصٙجٔٙـٜ ثدٕٙج ٌِٚ إ١ٌٙج  ِجهػش إىث1

ف١ٍفَٟ َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾٌأٌُ صٌٔج فٟ وً ػ١و 1ُِّٛٚ

 ثٌغج١ٔزثٌٛفور 

 وٌتغذى ، باللده تراب على المرء ٌعٌش
 أحس عنها ابتعد فإذا ، خٌراتها من

 ، البعض ٌتحملها ال ربما التً بالغربة
 إذا حتى ، آالمها اآلخر البعض وٌقاسً
 األم عتاب تلقوا وطنهم ألحضان عادوا
 . الغابب لولٌدها
 كان وطنه نافًعا الغابب االبن كان وكلما
 ٌدٌها بٌن وحدت فمصر.  أقسى العتاب

 مسلمٌن من األصٌل ذلك عنصري
 لمواجهة مًعا فوقفوا ، ومسٌحٌٌن

 مسلم بٌن فرق ال عنها والدفاع أعدابها
 عبر كٌف مًعا نعرف تعال...  ومسٌحً
.  ذلك عن الشاعر

.  بها اللتٌن الشخصٌتٌن عن وتحدث الصورة تأمل:  نشاط

87ٔٔ سنة جرجا محافظة سوهاج  مركز قرى إحدى ولد معاصر مصري شاعر المطلب عبد محمد -:بالشاعر التعرٌف

فً شارك، بمصر واالعتزاز الوطن حب فً شعره أغلب ، العلوم ، وعمل مدرًسا  دار فً وتخرج باألزهر درس ،

( العربٌة اللغة أدب تارٌخ)  وله ، باسمه شعر دٌوان وله البادٌة بشاعر وسمً وخطبه ومقاالته بشعره الوطنٌة الحركة

( العفٌفة لٌلى)و( الزباء) ورواٌتا( القرآن إعجاز)و والعباسٌة، األموٌة( الدولتٌن آداب فً الجولتٌن كتاب)و أجزاء، ثالثة

.9ٖٔٔ سنة بالقاهرة وتوفً. محفوظة تزال ال كلها
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مصر سر الوحدة الوطنٌة ـ حبٔ

ثٌٛفٌ ٚثٌقْخ ٚثٌقْٓ ثٌٚذج ٍ٘ج٘جثٌؼـيً ٌٗ ٘ٛث٘جِٓ ِجدٝ أصٕىٌٔ

ِـٌٚ ٚأِـٗ ث١ٌٕـً أدــٖٛ وَلٔج ٕٔضّٝ ٠ِٛج ثٌؼَل فٝ إٔج ٠ًٚونٕ

ثٌو٘ــٌ ٚثػضًّ ثْلفمجح صٕجّـٍشظٍٗ صقش ثٌّؾوثٌيٜ ىًٚر ٌٕجٖ

 مهالً اسم فعل أمر بمعنى تمهل ، روٌدكتقر –رف تتع×  تجهل -تجحد تنكر
ع ×  ل -تسرَّ  عجِّ

االنحطاط ×المجد  -  الرفعةالعالج  أهواء كرهها ، –بغضها ×  حبهاهواها

والمسٌحى المسلمكالنااألعذار السبب ، ج -  الحجةالعذر

لهاَزَهاها ٌّنها - جمَّ زًرا  سفل ، قاع ، ج ، سفح×  قمةذروةقبحها×  ز

با األمجاد ج  والمكارم والشرف النبلالمجدالكبر ×وحداثته  السن صغرالصِّ

عقمت×  توالدتتناسلتالمحاسن ج القبح ، × الجمالالُحسن

    المكانة - المنزلة -الشرف الحسب
أحساب االنحطاط ، ج -الوضاعة  ×

حقب  م الزمان غٌر المحدد ،األحقاب

اختلف –تغٌر  –تقلب اعتملالوفور ج القلٌل ، - النادر ×الكثٌر الوفر

-أضواء على األبٌات : 
ث ؽّجٌٙج ٌٕٚفٙج ٚصج٠ًنٙج ثٌؼظ١ُ . -ٔ ًٌ ٌِٚ صؼجصخ ثدٕٙج ٌغ١جدٗ ػٕٙج ، ف١نجٟذٙج ِذ١ًٕج ِوٜ فذٗ ٕٚٛلٗ ٌٙج ، ىثو

ٚ٘ٛ ث١ًٌٕ ٚأَ ٚثفور  ٠ذ١ٓ ثٌٖجػٌ أِؾجه ٌِٚ ٚصج٠ًنٙج ٚأْ ث١٠ٌٌّٚٓ وٍُٙ ِٓ أًٙ ٚثفو ٠ٌؽغ إٌٝ أح ٚثفو  -ٕ

. ٌِٚ ٝ٘ٚ

ج ػٍٝ ٌِ ثٌَِٓ . -ٖ ًّ ٚأْ ث١٠ٌٌّٚٓ أٙقجح ِؾو ٌٕٚف ٕٙؼٛث فٞجًر ػ٠ٌمز ٚصج٠ًًنج ػظ١

-: من جمال التعبٌر
ـ ما : اسم موصول للعموم والشمول .  ثّضفٙجَ غٌٝٗ ثٌضؼؾخ ٚثٌٍَٛ . أصٕىٌ ِج دٟ :ـ 

للتوكٌد والتخصٌص .  تقدٌم الجار والبمجرور ـ لها العذر :

ثٌؼطف ٠ف١و صؼوه ثٌٚفجس ثٌقْٕز ٌٌّٚ ، ٠ًٚٚٛ ٌِٚ دفضجر صض٠َٓ . ٍ٘ج٘ج ثٌٚذج ٚثٌقْٓ  ٚثٌقْخ :-

: تصرٌع ) اتفاق نهاٌة الشطرٌن ( ٌعطً جرسا موسٌقٌا ٌطرب األذن .  ـ العذر ـ الوفر

سلوب مؤكد بـ ) إن ( ٌدل على علو منزلة مصر . : أـ إنا فً العال ٌوم ننتمً  : أمر غرضه التمنً .     ـ روٌدك

: ص٠ٌٛٚ ١ًٌٍٕ دجْلح ٌٌّٚٚ دجْلَ ، ٠وي ػٍٝ ثٌٛفور ث١ٌٕٟٛز ٚثٌضٌثد٠ د١ٓ ػٌٕٚٞ وَلٔج أدٖٛ ث١ًٌٕ أٚ أِٗ ٌِٚ  -

ثْلِز .

تخصٌص . وتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التوكٌد وال صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ػظّز ث١٠ٌٌّٚٓ ٚصفٛلُٙ .ٌٕج ىًٚر ثٌّؾو : -

: صؼذ١ٌ ٠ًٚٛ ثٌّؾو ٕؾٌر صضؼجلخ فٟ ظٍٙج ثْلٍِجْ . صقش ظٍٗ صٕجٍّش ثْلفمجح -

: فؼَلْ ِج١ٝجْ ٠ف١وثْ ثٌغذٛس ٚثٌضقمك . ثػضًّ –صٕجٍّش  -

جمع ٌدل على العراقة واألصالة .  ـ األحقاب : : صٌثهف ٠ؤوو ػٌثلز ٌِٚ . ثٌوٌ٘ –ثْلفمجح ـ 

ومكانة مصر الدٌنٌةـ أسس الحضارة المصرٌة ٖ

دــٌ ٕج٘و أٔىٌٚث ِج ػٍٝ فّّٛٝد١ٕٕج ٠ؼمٛح ثدٓ ٍِه أٔىٌٚث ٚإْٗ

ثٌٕـــْــٌ ٠مغ هٚٔٙج ػَ ِٕجٍيٚأفّو ػ١ْٝ آهثح ػٍٝ د١ٕٕج٘

ٚثٌــيوــٌ دجٌقك ثإلٔؾ١ً ٠ؤ٠و٘جأِز ٚثٌيوٌ ثإلٔؾ١ً ػٍٝ فٕقٓٙ

فىُ ٍّٚطجٍِْهفؾوٚثأٔىٌٚث

 ابن
ٌعقوب

 بن ٌعقوب علٌهما ٌوسف المراد سٌدنا
 السالم

قبلهادونها
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النسور  ، ج الطٌر جوارح منالنَّسرأشهاد - شهود ج ، دلٌلشاهد

 ٌقع دونهاكاذب ،ج أبرار×  صادقَبر
النسر

 عال هو ما كل بجانبها ٌتضاءل المقصود
هدمنا× أنشأنا  -  أسسنا - شٌدنابنٌنا وعظٌم

ٌتخلى عنها× ٌساندها ٌؤٌدهاأدب ، م  ومبادئ قٌمآداب

األناجٌل ج المقدس المسٌحٌٌن كتاباإلنجٌلم منزل -  عالٌة مكانةمنازل

الكرٌم القرآنالذكرذل×  قوة ومنع –شرف عز

-أضواء على األبٌات : 
أْ ٠ّٛف ػ١ٍٗ ثٌَْلَ ٖٔأ فٟ ٌِٚ ٚصٌٛٝ ثٌقىُ ف١ٙج ، فئُٔٙ ٌٓ ٠ْضط١ؼٛث إٔىجً هًٚ ٌِٚ قجلوْٚإْ أٔىٌ ثٌ -ٗ

 فٟ ف١جر ِّٛٝ ؛ فٙٛ م١ٌ ٕج٘و ػٍٝ ٌَِٕز ٌِٚ ػٕو َّللا .

ٌِٚ ألجِش فٞجًصٙج ػٍٝ ِذجها ػ١ْٝ ِٚقّو ػ١ٍّٙج ثٌَْلَ ؛ فضٝ ٍٚٙش إٌٝ ِىجٔز ػظ١ّز هٚٔٙج وً ػظ١ُ   -٘

.

ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌمٌآْ ؛ ّٚ٘ج ه١ًٌ ػٍٝ ٌٕف ٌِٚ ٚػظّضٙج .فج٠ٌٌّْٚٛ صٌدٛث  -ٙ

-: من جمال التعبٌر
ـ إن أنكروا ملك ....... فموسى  ... : أسلوب شرط و ) إن ( تفٌد الشك . 

ـ فموسى على ما أنكروا شاهد بر : تعبٌر ٌدل على مكانة مصر عند هللا ، ومكانة موسى عند المصرٌٌن .

عٌسى وأحمد : تصوٌر آلداب عٌسى وأحمد بأرض ٌبنً علٌها المصرٌون حضارتهم .ـ بنٌننا على آداب 

: اإلضافة توحً بقوة البناء وسمو اآلداب  وأحمد عٌسى ـ  آداب

ـ  دونها ٌقع النسر : تعبٌر ٌدل على سمو مكانة مصر .

تعبٌر ٌدل على ترابط المصرٌٌن واتحادهم .  : أمة والذكر اإلنجٌل على ـ فنحن

ٌؤٌدها اإلنجٌل والذكر : تعبٌر ٌدل على شرف مصر ومجدها العرٌق . ـ 

ـ ثصقجه ث١٠ٌٌّٚٓ ٚصٌثدطُٙ فٟ ثٌٌْثء ٚثٌٌٞثءٖ
ِجؽـــــٌٚث دجٌْؼج٠ز لَٛ ؽٌ ٚإْد١ٕٕج صف٠ٌك ثٌوٌ٘ صْضط١غ ف1ٍٓ

أٚػّـــــٌٚ ٌِل١ِّجْ ٌٕؾوصٙجٔٙـٜ ثدٕٙج ٌِٚ إ١ٌٙج  ِجهػش إىث1

ف١ٍفَٟ َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾٌأٌُ صٌٔج فٟ وً ػ١و 1ُِّٛٚ
ُّٟ  ،  ِضْج٠ٚج١ّْجْصؼؾَ × صضّىٓ -صموًصْضط١غ ِّْ أّٛثء ، ػ   ثٌ

ثٌمو٠ِ ٌِلِ ِومً ثٌّْق١ز ٌٌٌِّٚلِأهٌ٘ -  هً٘ٛ ػ ثٌَِٓ،ثٌوٌ٘

ثإلَّلَ ٌٌّٚ ػٌّٚ دٓ ثٌؼجٗ فجصـ ٌِِٚٚومًػٌّٚصؾ١ّغ - صٛف١و ×صٖض١ش صف٠ٌك

ِٛثُّ ػ ثٌٕجُ ، ِٓوغ١ٌ ِؾضّغُِّٛفجٚي -ثًصىخ  -  ؽٍخؽٌ

ِضؼج٘و٠ٓ ،َ ف١ٍف ، ػ  فٍفجءف١ٍف١ٓؽّجػز ِٓ ثٌٕجُ ، ػ ألٛثَلَٛ

٠ًجء× إمَلٗ  -ِقذز –ٌٔٚر َٚلءثٌْؼج٠جس ػ ٚث١ٌّّٕز ،  ثٌٕٛج٠زثٌْؼج٠ز

ِٛهر×   دغو ٚمٚجَؽفجءثّضٕؾوس –ٍٟذش هػش

ٚٙجي×  لط١ؼز - مٚجَ٘ؾٌلؼو -صنجىي  ×لجَ ٜٔٙ

إٔمجى٘ج -إغجعضٙج  – ٌُٔٚصٙج ٔؾوصٙج

-أضواء على األبٌات : 
ٌٓ صْضط١غ أفوثط ثٌوٌ٘ ِٚىجةو ثْلػوثء أْ صفٌق د١ٓ أدٕجء ثٌٟٛٓ . -1

ٔوثء٘ج َل فٌق د١ٓ ٍُِْ ١ِْٚقٟ .ٛث ٍِذ١ٓ ٌِٚ ِضٝ هػش أدٕجء٘ج ٌٍوفجع ػٕٙج ٔٙٞ– 1

ج ِضٌثدطٛ -1 ًّ . ْ مجٙز فٟ ثْلػ١جه ٚثٌّٛثُّ هْٚ لط١ؼز د١ٓ ٍُِْ ١ِْٚقٟأدٕجء ٌِٚ هثة
-: من جمال التعبٌر
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: تعبٌر ٌدل على قوة الترابط بٌن عنصري األمة . ـ فلن تستطٌع الدهر الدهر

: أسلوب شرط ٌدل على فشل التفرٌق بٌن المصرٌٌن .  ماجـــــروا بالسعاٌة قوم جر ـ  وإن

: أسلوب شرط و ) إذا ( للثبوت والتأكٌد ، فٌه تصوٌر لمصر  نهـض ابنها  إلٌها مصر مادعت إذاـ 
بأم تدعو أبناءها لنجدتها . 

: تعبٌر ٌدل على االنتماء للوطن عند المسلمٌن والمسٌحٌٌن . ـ  سٌان مرقس وعمرو

: استفهام غرضه التقرٌر ، ٌوحً بترابط عنصري األمة . ـ  ألم ترنا

: تضاد ٌؤكد المعنى .  ـ والء ـ جفاء: بٌنهما ترادف ٌؤكد المعنى .   ـ عٌد ـ موسم

: ترادف ٌؤكد المحبة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن. ـ  ال جفاء وال هجر

-أسبلة مجاب عنها :
: ما الجمال فً )كالنا أبوه النٌل وأمه مصر( ؟ ٔس

ج : تعبٌر ٌدل على الوحدة الوطنٌة وفٌه تصوٌر للنٌل باألب ومصر باألم  

ج : السبب هو طول غٌاب أبنابها عنها : ما سبب عتاب مصر ألبنابها ؟ وما نوع هذا العتاب ؟ٕس
 خاصة النابهٌن منهم وهو عتاب حمٌم كعتاب األحبة أو عتاب األم ألبنابها .

: ذكر الشاعر عدة أسباب لحب المصري لوطنه.. فما هً ؟ ٖس
ج : الصبا والجمال والحسب األصٌل والتارٌخ العرٌق الذي ٌفتخر به كل مصري .

:دلل الشاعر على قوة الترابط بٌن أبناء الوطن وضح ذلك . ٗس
نٌل وأمه مصر .ج : أبناء الوطن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ٌنتمٌان إلى أصل واحد فكالهما أبوه ال

:كون المصري أبوه النٌل وأمه مصر سبب فً تعالٌه بأصله ..وضح. ٘س
مصر : لها من التارٌخ والعراقة مما ٌجعل كل إنسان ٌفتخر باالنتماء إلٌها . -ٔج :  
النٌل هو شرٌان الحٌاة على أرض مصر وعلى ضفافه قامت حضارة مصر . -ٕ

ج : األجمل )لها العذر(؛ ألنه أسلوب قصر   العذر لها  (أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟ –: )لها العذر ٙس
بتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التخصٌص والتوكٌد وهو تعلٌل لما قبله .

: ما الغرض من االستفهام فً البٌت األول ثم حدد التصوٌر فً البٌت الثالث ثم اشرحه ؟7س
التصوٌر فً البٌت الثالث هو )تناسلت -ٕوالعتاب .    أسلوب استفهام غرضه اللوم -ٔج :  

األحقاب( تصوٌر لألحقاب بأشخاص تتناسل تحت ظل مصر ومجدها وجاءت جمعاً للشمول . 

ج : سٌدنا  : ذكر الشاعر بعض األنبٌاء الذٌن عاشوا فً مصر ودورهم فٌها.. وضح ذلك .8س
عة وسٌدنا موسى الذي ولد فٌها وسانده شعبها ٌوسف وكان له دور عظٌم فً إنقاذ مصر من المجا

فً دعوته كما دخلت المسٌحٌة واإلسالم مصر وكان لهما دور فً تدٌن أهل مصر وسمو أخالقهم .

  :عالم تأسست مصر ؟9س
ج : على آداب األنبٌاء كعٌسى ومحمد علٌهما السالم فاكتسبت العزة والكرامة

ج : جعلت المصرٌٌن أمة واحدة متمسكة بالحق والهداٌة.  :ما دور الكتب السماوٌة ؟ٓٔس

جدها فهً أمة قامت على دٌن هللا ج : أفاد شرفها وم:ماذا أفاد الجمع بٌن اإلنجٌل والقرآن ؟  ٔٔس

:  ما الجمال فً "إذا ما دعت ابنها نهض "؟ ٕٔس
بأبنابها للدفاع عنها وهذا ٌدل على ثقتها فٌهم . تغٌثج : تصوٌر مصر بأم تس

: عٌن فً األبٌات أسلوب نفً وشرط .  ٖٔس
أسلوب شرط. دعت مصر ابنها نهض إذا ماأسلوب نفً  ، و لدهر تفرٌق بٌنناافلن تستطٌع ج/ 
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: من الذٌن ٌرٌدون تفرقة شعبنا ؟ وما سبٌلهم ومصلحتهم ؟ وبم تصفهم ؟ ٗٔس 
الستعمارٌة وسبٌلهم لذلك بالوشاٌة بٌن عنصري األمة ، ومصلحتهم تأخر األمة وتشوٌه ج :  الدول ا

 ماضٌها وهدم مستقبلها وأصفهم بالخسة وانحطاط األخالق .

ج : إذا استغاثت مصر بأبنابها نهض المسلم  :ما الدلٌل على صفة التضحٌة لدى المصرٌٌن ؟ ٘ٔس
 هما ٌضحً بكل ما ٌملك .والمسٌحً للدفاع عنها ال فرق بٌنهما كال

؟ ج :  فً كل عٌد وموسم تجد  : ما الدلٌل على الحب واالحترام المتبادل بٌن عنصري األمة ٙٔس  
الحب والتهانً المتبادلة بٌنهما وحدٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم  من آذى ذمٌاً فأنا خصٌمه ٌوم 

 القٌامة .

ج :  األجمل : نهض  جاء لنجدنها . أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ –: نهض لنجدتها  7ٔس
لنجدتها ؛ ألنه ٌدل على سرعة االستجابة لنصرة الوطن

: لماذا جاءت " عٌد وموسم " نكرتٌن ؟ وماذا أفاد العطف ؟ 8ٔس
ج : عٌد وموسم : نكرتان للعموم والشمول ، والعطف أفاد الكثرة .

؟ ج : شهد سٌدنا موسى على منزلة مصر  ٌدنا موسى ؟ و ما داللة ذلك: ما الذي شهد به س 9ٔس
عند هللا ،  و أن مصر تأسست قٌم ومبادئ األدٌان السماوٌة، وٌدل ذلك على مكانة مصر عند هللا .

ثٌٚذج ٚثٌؾّجي ٚثٌٌٖف ثٌؼظ١ُ ػ: ىوٌ ثٌٖجػٌ ػور أّذجح ٌقخ ثٌٌّٚٞ ٌٟٕٛٗ.. فّج ٟ٘؟:  ُٕٓ

ٚثْلِؾجه ثٌىغ١ٌر ثٌؼظ١ّز ٚثٌضج٠ًل ثٌؼ٠ٌك ثٌيٞ ٠فضنٌ دٗ وً ٌِٚٞ .

ج ِضٌثدطْٛ . ٚٝـ ىٌه ِٓ مَلي فّٙه ٌألد١جس  . : ُٕٔ ًّ ٚٝـ ثٌفٖجػٌ أْ  ػ :  ث٠ٌٌّْٚٛ هثة

هوغ١ٌر ػظ١ُ.ث١٠ٌٌّٚٓ ٠ٕضّْٛ إٌٝ أًٙ ٚثفو فأدُٛ٘ ث١ًٌٕ أٚأُِٙ ٌِٚ ، ٌُٚٙ صج٠ًل ػ٠ٌك ٚأِؾج

فجٚي ثٌقجلوْٚ أْ ػ :  ِج ثٌيٞ فجٚي ثٌقجلوْٚ أٔىٌٖ ػٍٝ ٌِٚ ؟ ٚدُ ًه ثٌٖجػٌ ػ١ٍُٙ ؟: ُٕٕ

ٌٓ ٠ْضط١ؼٛث أْ ٠ٕىٌٚث هًٚ  ٠ٕىٌٚث هًٚ ٌِٚ فٟ ٖٔأس ٚصٌد١ز ١ّؤج ٠ّٛف ػ١ٍٗ ثٌَْلَ ، ٌٚىُٕٙ

 ٌِٚ فٟ صٕٖتز ١ّؤج ِّٛٝ .

ِج ثٌو١ًٌ ثٌيٞ ىوٌٖ ثٌٖجػٌ ػٍٝ ىٌه ؟  ِجىث ٠قجٚي ثٌقجلو٠ٓ ػٍٝ ٌِٚ ؟ ٚ:  ُٖٕ

٠قجٚي ثٌقجلوْٚ أْ ٠فٌلٛث د١ٓ ث١٠ٌٌّٚٓ . ٌيٌه ٠ْؼٛث دج١ٌٕٛجر د١ٓ ث١ٌٍّّْٓ ٚث١ٌّْق١١ٓ ػ : 

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 

مابى من هواها له العـذر    زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر أتنكر

ه مـصرـل وأمـأبــوه النٌ كالنا  ننتمى     روٌدك إنا فى العال ٌوما

رــواعتمل الده تناسـلت األحقاب تحت ظله       المجد الذىلنا ذروة 

ثٌىغ١ٌ (  –ثٌم١ًٍ      –ِٞجه ثٌٛفٌ    :   ) ثٌٞنُ  -تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  –أ

صمــــــــــــــوَ (  –ثفضــــــــنٌ    -ِؼٕٝ  ٠ًٚون : ) صّــــٙــــً  -

ثٌق١ْٓ     (    –ثإلفْجْ  –ؽّغ ثٌُقْٓ   :  )  ثٌّقجّٓ  -

. وضح ذلك من خالل فهمك لألبيات السابقة ىوٌ ثٌٖجػٌ ػور أّذجح ٌقخ ثٌٌّٚٞ ٌٟٕٛٗ ب ( 
" لنا ذروة المجد " "ذروة المجد لنا " أّي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا؟( ج
" أصٕىٌ ... " : أٍّٛح ثّضفٙجَ غٌٝٗ ..................... -د 

ٌـٕج٘و د فّّٛٝ ػٍٝ ِج أٔىٌٚث      ٚإْ أٔىٌٚث ٍِه ثدٓ ٠ؼمٛح د١ٕٕج

ٌْـــــــثٌٕ ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ  وــــــــــد١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّ

يوٌــٚثٌ ٠ؤ٠و٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك  ز ـــــــــفٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِ  

ـ ثدٓ ٠ؼمٛح ......... ) ٠ِٛٔ ـ ٠ّٛف ـ إدٌث١ُ٘ (.أ ـ صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ:  

 ٔؾ١ً ـ ثٌىضخ ثٌّْج٠ٚز(.ـ ثٌّمٚٛه دجٌيوٌ ......) ثٌمٌآْ ـ ثإل
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ٌَّ ـ ٔفٝ ـ ػٌف(.  ـ ؽّغ أِز ........) أِٙجس ـ إِجَ ـ أُِ(.   ـ أٔىٌ ٠مجدٍٙج ...... )أل

ح ـ أِضٕج أِز ػظ١ّز صْضّو ٔٙٞضٙج ِٓ صؾجِٔ ٚصىجًِ ثٌو٠جٔجس ثٌّْج٠ٚز. ٚٝـ ىٌه فٝ ٝٛء فّٙه ٌألد١جس؟   

١ً ٚٝقٗ دأٍّٛده. ػ ـ فٝ ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ ص٠ٌٛٚ ؽّ  

ه ـ ٌِٚ ِٙو ثٌو٠جٔجس ِٟٚٛٓ ثْلٔذ١جء؛ إٌٔ إٌٝ ِج ٠وًٌ ػٍٝ ىٌه ِٓ ثْلد١جس ثٌْجدمز؟ 

ِٓ ٘ٛث٘ج ٌٙج ثٌؼـيً   ٍ٘ج٘ج ثٌٚذج ٚثٌقْٓ ٚثٌقْخ ثٌٛفٌ دٟ أصٕىٌ ِج

ٗ ِـٌٚـً ٚأِـأدــٖٛ ث١ٌٕ وَلٔج  ٕٔضّٝ   ٠ًٚون إٔج فٝ ثٌؼَل ٠ِٛج

ِٞجه ) صٕىٌ ( ............................. -ٌِثهف ) ٘ٛث٘ج ( .........................   - -ف١ّج ٠ٍٟ :أوًّ ِىجْ ثٌٕم٠  -أ

ثٌٕؿ ثٌذ١ض١ٓ ثٌْجدم١ٓ دأٍّٛده . –ح 

فٟ ثٌذ١ش ثْلٚي ثّضفٙجَ ،  ٚٝقٗ ، ٚد١ٓ غٌٝٗ . -ؽـ 

أ٠ّٙج أؽًّ ؟ ٌّٚجىث ؟ " ٌٙج ثٌؼيً " " ثٌؼيً ٌٙج " . –ه 

ٟ ِٓ ٘ٛث٘ج ٌٙج ثٌؼيً   **   ٍ٘ج٘ج ثٌٚذج ٚثٌقْٓ ٚثٌقْخ ثٌٛفٌأصٕىٌ ِج د

ٌٕج ىًٚر ثٌّؾو ثٌيٞ صقش ظـٍٗ  **   صٕجٍّش ثْلفمجح ٚثػضًّ ثٌو٘ــــــــٌ

جمع "الحسب"..... ٖ"األحقاب والدهر" بٌنهما ....   -ٕمضاد " تنكر"......   -ٔأكمل: -)أ(
الصفات التً وصف بها الشاعر مصر فً البٌت األول ؟ ما  -)ب(

 )جـ( " لنا ذروة المجد " ما نوع األسلوب ؟ وماذا ٌفٌد ؟ 

فٍٓ صْضط١غ ثٌوٌ٘ صف٠ٌك د١ٕٕج     ٚإْ ؽٌ لَٛ دجٌْؼج٠ز ِجؽـــــٌٚث

أٚ ػٌٌِّٚٚ ثدٕٙج ٔٙـٜ      ٌٕؾوصٙج ١ّجْ ٌِلِ  ِج هػشإىث 

َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾـــــٌ ف١ٍفٟوً ػ١و ِّٚٛـُ        أٌُ صٌ فٝ

أ ـ  هات من األبٌات : مرادف ) الوشاٌة ( و مضاد ) تقاعس ( 
ـ  ما أهمٌة ذكر كل من ) مرقس و عمرو ( ؟ ٕـ  ما الذي بٌنه الشاعر فً األبٌات ؟     ٔب ـ 

 ابنها ( ؟  جـ ـ ما الجمال  فً قول الشاعر ) دعت مصرإلٌها
د ـ ) ألم ترنا فً كل عٌد و موسم ( ما نوع األسلوب ؟ و ما نوعه ؟ 

فٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِز     ٠ؤ٠و٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌــيوــٌ

فٍٓ صْضط١غ ثٌوٌ٘ صف٠ٌك د١ٕٕج     ٚإْ ؽٌ لَٛ دجٌْؼج٠ز ِجؽـــــٌٚث

ـ مرادف ) السعاٌة ( ) الفجور ـ الحق ـ النمٌمة ( ٔ        أ ـ صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ:
ـ ؽّغ ) ثإلٔؾ١ً ( ) ثْلٔجؽً ـ ثٌّٕجؽً ـ ثْلٔجؽ١ً ( ٖـ ثٌٌّثه دـ ) ثٌيوٌ ( ) ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ـ ثٌقىُ ـ ثٌّغً ثٌؼ١ٍج ( ٕ

ح ـ فٟ ثٌذ١ض١ٓ ِج ٠ؤوو ثصقجه ػٌٕٚٞ ثْلِز فٟ ٌِٚ . ٚٝـ ىٌه .

ٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌيوٌ ( ؟ ؽـ ـ ِج ثٌؾّجي فٟ ) ٠ؤ٠و٘ج ثإل

ٚإْ أٔىٌٚث ٍِه ثدٓ ٠ؼمٛح د١ٕٕج      فّّٛٝ ػٍٝ ِج أٔىٌٚث ٕج٘و دـٌ

د١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو    ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ ثٌٕـــــــٌْ

        أ ـ صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ:
مرادف ) الحسب ( ) الترف ـ الشرف ـ الجمال (  ـ ٕـ جمع ) هواها ( ) أهواؤها ـ هواٌاتها ـ أهوٌتها ( ٔ

 ب ـ اشرح البٌتٌن بأسلوبك .
جـ ـ ما الجمال فً قول الشاعر  ) كالنا أبوه النٌل أو أمه مصر ( ؟ 

ٚإْ أٔىٌٚث ٍِه ثدٓ ٠ؼمٛح د١ٕٕج      فّّٛٝ ػٍٝ ِج أٔىٌٚث ٕج٘و دـٌ

٠مغ ثٌٕـــــــٌْ د١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو    ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج

أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن: 
ـ مفرد ) آداب ( ) أدٌب ـ أدب ـ مأدبة ( ٕـ جمع ) بر ) أبرٌاء ـ أبرار ـ براء ( ٔ
ب ـ لمصر مكانة عظٌمة منذ القدم . وضح ذلك من خالل فهمك البٌتٌن . 
ـ ما الجمال فً ) منازل عز دونها ٌقع النسر ( ؟ ٕ

جـ ـ على أي دعابم تأسس المجتمع المصري ؟ 
 د ـ دلل على قوة الترابط بٌن أبناء الوطن .

د١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو        ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ ثٌٕـــــــٌْ

٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌــيوٌفٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِـــــــــز         ٠ؤ٠و

أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن: 
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ـ مضاد ) بنٌنا ( ) أسسنا ـ أقمنا ـ أزلنا (  ٕـ جمع ) أمة ( ) أمهات ـ إٌماء ـ أمم ( ٔ
 ب ـ اذكر دعابم األمة المصرٌة كما بٌنها الشاعر فً البٌتٌن .

آداب عٌسى وأحمد منازل عز( ؟جـ ـ وضح الجمال فً قوله ) بنٌنا على 

ٌٕؾوصٙج ١ّجْ  أٚ ػٌّٚ ٌِلِإىث ِج هػش ٌِٚ ثدٕٙج ٔٙـٜ  

أٌُ صٌ فٝ وً ػ١و ِّٚٛـُ ف١ٍفٟ َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾـــــٌ

ـ جمع ) موسم ( ) مٌاسم ـ مواسم ـ وسابم ( ٔ: أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن
ـ مضاد ) نهض ( ) نام ـ تقاعس ـ تراجع ( ٖـ مرادف ) هجر ( ) بغض ـ عداء ـ قطٌعة ( ٕ

 ب ـ اشرح البٌتٌن شرحا واضحا .
جـ ـ ) ألم ترن فً كل عٌد وموسم ( ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه ؟ 

 جـ ـ ) إذا ما دعت مصر إلٌها ابنها ( ما الجمال فً هذا التعبٌر ؟ 

آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو        ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ ثٌٕـــــــٌْد١ٕٕج ػٍٝ 

فٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِـــــــــز         ٠ؤ٠و٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌــيوٌ

ـ مضاد ) عز ( ) غل ـ ذل ـ حقد ( ٔ أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن:
ـ جمع ) الذكر (  ) األذكار ـ الذكور ـ كالهما صواب ( ٖـ مفرد ) آداب ( ) أدب ـ أدٌب ـ دأب (              ٕ

 ب ـ عبر عن معنى البٌتٌن بأسلوبك .
 جـ ـ ما الجمال فً ) ٌؤٌدها اإلنجٌل بالحق و الذكر ( ؟ 

د ـ ما الدعابم التً تأسس علٌها المجتمع المصري ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟ 
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تتجهتمٌل

جهة ، ج  أنحاءنحو

مبطبة ، ج مسرعات ×فً عجلة  مسرعة

تحفزتستحث

المضا  ×شدٌد السواد المظلم

أدنى×أشدأقصى

األزمنة –الوقت ،ج األزمان الزمن

أهلك -أباد  –حطم دمر

علٌه سٌطرالجو تسٌد

نزلت – وقعتحلت

كوارث ج  مصٌبة ، -شدةكارثة

النصر  ×الهزٌمة   المراد :النكسة

 ذات الصوت المرتفع ،والمقصود :المدوٌة
الفادحة

هموم ج هدفهمِّ 

هبطا ×طارا  -ارتفعا حلقا

ٌنزالٌلحقا

مكسب× هزٌمة خسارة

ٌعجز ×ٌستطٌع ٌتمكن

مدبسط

سلطانه وقوته  – سٌطرتهنفوذه

أرتال ج  منتظمة ، مجموعةرتال

قضٌا علٌهدمراه

تركه× به  لحقتبعه

نحوصوب

قذابف طلقة المدفعة غٌره من آالت الحرب،جقذٌفة

هٌنة -بسٌطة × شدٌدة بالغة

ملجأ – مهربمفر

الصعود -التحلٌق  ×النزول الهبوط

كهوف  فتحة فً جوف الجبل ،جكهف

 

 
 

ٌالزمه× ٌتؤكه ٌفارقهمنظرامشهدا

تحاصرتحٌطغرر  ، ج  مقدمة رأسه فً بٌاضغرة

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

9ٙ7ٔـ نكسة ٌونٌو ٔ
 ، مسرعة الغرٌب نحو تمٌل الشمس
 الوصول على المظلم اللٌل تستحث كأنها

 .
 طٌار ٌقودها،  مقاتلة مصرٌة طابرة
 زمٌله ومعه(  منتصر)  اسمه مصري

 لها سرعة بأقصى تطٌر ( ... مجاهد) 
 . الزمن مع سباق فً كأنها
..  الطابرات ممرات ومعظم العد دمر لقد

 النكسة كارثة وحلت...  الجو وتسٌد
...  بمصر المدوٌة

الطٌار المصريـ شجاعة ٕ
 عندما ( مجاهدو )  (  منتصر)  هم كل كان
 خسارة ةٌَّ بالعدو أ ٌلحقا أن ٌطابراتهما حلقا
 سٌناء على نفوذه بسط من ٌتمكن أن قبل.. 
 .

 دمراه .. العدو مدرعات من رتال شاهدا
 وجهت التً الدبابات من عدد تبعه بالكامل
 قذٌفة أصابتها الطابرة صوب مدفعٌتها

 هبط...  بالغة إصابة ( مجاهد)  أصٌب..
 حاول..  سٌناء ودٌان أحد فً بمظلته
..  اشتعلت التً .. بالطابرة الصمود منتصر

 .. بمظلته الهبوط من مفر أمامه ٌكن ولم
 .  كهف مدخل بقرب فهبط

ـ الذبب القاتل والذبب الغاصبٖ
 شكل على،  بٌضاء غرة له ذبب ٌقودها الذباب من مجموعة .. حٌاته طوال ٌفارقه لم مشهدا منتصر ورأي
 قرص فتوسطت أعلى إلى رأسه الذبب رفع..  المقاومة على القادر غٌر بمجاهد تحٌط..  جبهته فً قوس

 .  رأسه خفض ثم..  الشمس
 ضوء آخر الشمس قرص وأرسل .. بمجاهد ومجموعته الذبب فتك لقد..  ذلك بعد حدث ماذا (  منتصر)  توقع
 فً منتصر راح وبعدها..  م 9ٙ7ٔ عام ٌونٌو من الخامس مساء اللٌلة كانت .. أسود لٌل قدوم امعلنً ..  له

 عمٌقة غٌبوبة
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فوجا× تخٌل وتصور  توقع االستسالم× التصدي والفاع  المقاومة

االنتباه –الٌقظة × الوعً  فقد غٌبوبة افترسه ـ قتل – علٌه قضى به فتك

طوٌلةعمٌقةبدءقدوم

استٌقظأفاق

حضٌر ، م بدوي× أعل البادٌة بدو

قصحكى

خوف ، ال حرج الالبأس

استولت وسٌطرتاحتلت

نجهز ونرتبنعد

رحل× مكث أقام

ٌسوق الضأن والمعز نحو العشب ٌرعى الغنم
 ج : األغنام والغنوم

فكرهباله

ٌقاسًٌعانً

انفراجة× شدة أزمة

هٌنة و ٌسٌرة× شدٌدة  حادة

شك ×ثقة ٌقٌن

 -أسبلة مجاب عنها :

  اللٌل المظلم على الوصول تستحثكانت الشمس تمٌل نحو الغروب مسرعة وكأنها  الشمس ؟صف منظر

  ٌَقود الطابرة المقاتلة المصرٌة طٌاران مصرٌان وهما ؟ قابد الطابرة المصرٌة؟ وكٌف كان ٌطٌر بطابرته نْ م (
وتطٌر بهما الطابرة بأقصى سرعة وكأنها فً سباق مع الزمن. (  منتصر ومجاهد

  ّعندما حلقا بالطابرة ؟ (  منتصر ومجاهد)  لماذا كانت المقاتلة المصرٌة تسابق الزمن؟ ماذا كان هم

بعد أن دمر معظم ممرات للطابرات المصرٌة وتسٌد الجو. ،  أي خسابر قبل بسط نفوذه فً سٌناء لتلحق بالعدو 

  ؟ وما اثر ذلك؟ 7ٙماذا فعل العدو فً ٌونٌو
م.9ٙ7ٌٔونٌو ٘ونتٌجة لذلك حلت الكارثة وجاءت نكسة  د الجودمر معظم ممرات الطابرات وتسٌّ  

  خسابر فً جٌش العدو ؟( منتصر ومجاهد ) كٌف ألحق
أثناء طٌرانهما فً الجو شاهدا رتال من مدرعات العدو فهجما علٌه ودمراه بالكامل

  العدو ؟ما مصٌر الطابرة المصرٌة بعد أن دمرت مدرعات
جح الطٌاران المصرٌان فً تدمٌر مدرعات العدو شاهدا عددا من الدبابات اإلسرابٌلٌة التً وجهت ـبعد أن ن
 الطابرة المصرٌة حتى أصابتها فاشتعلت وسقطت. صوب مدفعٌتها 

 بعد إصابة الطابرة؟ (  منتصر ومجاهد ) ما مصٌر كل من

ـ منتصر ٌحكً قصة النكسةٗ
،  خٌمة فً نفسه فوجد غٌبوبته ( منتصر)  أفاق
 تحدث،  سٌناء بدو من رجال أربعة به ٌحٌط

 ولدي ٌا سالمتك على هلل احمدً :  قابال أكبرهم
  ؟ أنت ومن ؟ هنا إلى وصلت كٌف أخبرنا
 عٌنٌه تمأل والدموع .. كاملة القصة منتصر حكى
..  امجاهدً  زمٌله تذكر عندما
 إسرابٌل احتلت لقد..  ٌابنً بأس ال:  الشٌخ قال

 نعد حتى..  ننتظر أن وعلٌنا..  كلها سٌناء
 . لعودتكم الالزمة الترتٌبات

صر ٌقٌم فً البادٌةتـ من٘
 .. كاملة أشهر عشرة البدو بٌن منتصر أقام

..  الخٌمة فً وٌبٌت..  النهار طوال الغنم ٌرعى
 إلى ٌعود أن هو واحد أمر إال باله ٌشغل ٌكن ولم
..  ٌمكن ما بأقصى لههأ

 فكلما .. حادة نفسٌة أزمة من ٌعانً منتصر كان
 بقرب ٌقٌن ٌملؤه كان األحمر الشمس قرص رأى

،  الذبب مشهد ـ كذلكـ  ٌحزنه وكان .. عودته
 افترس ثم .. الشمس قرص نحو رأسه رفع عندما
.  امجاهدً  زمٌله
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ومن شدة اإلصابة لم ٌستطع أن ٌدافع عن نفسه ،  إصابة بالغة هبط على إثرها فً أحد ودٌان سٌناء. مجاهدأصٌب 
من  ا فحاول أن ٌحافظ على الطابرة ولكنها اشتعلت فلم ٌجد أمامه مفرمنتصر أما  فمات.، أثناء هجوم الذباب علٌه 

 الهبوط بمظلته قرب مدخل كهف فً سٌناء.

  ه طوال حٌاته ؟ولم ٌنسَ  ( منتصر) ما المشهد الذي رآه
قادر الغٌر  (  مجاهدـ ) رأى مجموعة من الذباب ٌقودها ذبب له غرة بٌضاء فً جبهته علً شكل قوس تحٌط ب

.(  مجاهد) على المقاومة ورفع الذبب رأسه إلً أعلً ثم خفضها لٌقضً على 

 ماذا توقع منتصر بعد أن خفض الذبب رأسه ؟ وما أُثر ذلك علٌه
.   أثر ذلك : راح فً غٌبوبة عمٌقة.فتك به توقع منتصر أن الذباب قد فتكوا بمجاهد، وأنه 

 أرسلت الشمس آخر ضوء لها فً النهار معلنة قدوم لٌل  ما الذي أعلنه آخر ضوء من الشمس فً هذا الٌوم؟
م9ٙ7ٌٔونٌو  ٘أسود ملًء بالحزن واأللم. ابتداء من ٌوم 

   وبماذا فوجا؟ ؟(  منتصر) متى أفاق
أفاق منتصر بعد وقت طوٌل، فوجد نفسه فً خٌمة وٌحٌط به أربع رجال من بدو سٌناء.

 طلب منه أن ٌخبره كٌف جاء إلى هنا؟ ومن هو ؟ وبم أجابه؟ا ( منتصر) سأل أكبر الرجال األربع  عم  
.(  مجاهد) فحكً لهم منتصر قصته والدموع تمأل عٌنٌه عندما تذكر زمٌله 

   ؟ا ( منتصر) بماذا أخبر الشٌخ
"إسرابٌل احتلت سٌناء كلها وعلٌنا أن ننتظر حتى نعد الترتٌبات الالزمة لعودتكم أخبره أن  

  أقام منتصر بٌن البدو عشرة أشهر كاملة ٌرعى الغنم طوال  بٌن البدو ؟ وكٌف قضاها؟ (  منتصر) كم أقام
وٌفكر فً االنتقام له ولمصر(  ا مجاهد) النهار وٌبٌت فً الخٌمة لٌال ٌتذكر صدٌقه 

 ما الذي كان ٌشغل بال منتصر وهو بٌن البدو ؟
لم ٌكن ٌشغل باله إال أمر واحد هو أن ٌعود إلى أهله بأقصى ما ٌمكن.

 كلما رأى قرص الشمس األحمر كان ٌعانً من أزمة نفسٌة حادة؟ ما أثر قرص الشمس األحمر على منتصر ،
م.9ٙ7ٌٔونٌو  ٘ألن هذا المشهد هو آخر مشهد رآه قبل مقتل صدٌقه وقدوم لٌلة الهزٌمة فً 

  كان ٌملؤه ٌقٌن بقرب عودته إلى أهله. وكان ٌحزن كلما تذكر  ؟ وماذا كان ٌحزنه ؟امتٌقن ( منتصر) بم كان
مشهد الذبب وهو ٌرفع رأسه نحو قرص الشمس ثم ٌفترس زمٌله مجاهد.

 التً الذباب مشهد بسبب ، حادة نفسٌة أزمة ٌعانً منتصر كان ؟  حادة نفسٌة أزمة ٌعانً منتصر كان لم
. مجاهد الشهٌد صدٌقه جسد مزقت

 مدرعات من رتال شاهدا الجو فً طٌرانهما أثناء . اذكره.  العدو مدرعات من موقف ومجاهد لمنتصر 
.بالكامل ودمراه علٌه فهجما العدو

 سٌطر) الجو وتسٌد الطابرات ممرات معظم دمر:  ج   ؟ ذلك أثر وما ؟ 9ٙ7ٔ ٌونٌو فً العدو فعل ماذا 
.م9ٙ7ٔ ٌونٌو ٘ بمصر المدوٌة النكسة كارثة حلت  أن ، ذلك وأثر(. السماء على

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
ٌمو هٌِ ثٌؼوٚ ِؼظُ ٌِّثس ثٌطجةٌثس ٚص١ْو ثٌؾٛ ٚفٍش وجًعز ثٌٕىْز ثٌّو٠ٚز دٌّٚ وجْ ُ٘ ِٕضٌٚ ِٚؾج٘و ػٕوِج 

فٍمج دطجةٌصّٙج أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚ أ٠ز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ ١ّٕجء  .... 

ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
كراث ( –كوارث  –جمع )كارثة(: ) كارثٌة ـ ٕ  الضعف( –الهزٌمة  –)المرض المراد من )النكسة(: ـ ٔ
ب _ علل : دمر العدو معظم ممرات الطابرات .  

ج _ ما المهمة التً حلق منتصر و مجاهد بالطابرة من أجلها ؟ 
د _ رأى منتصر مشهدا لم ٌفارقه طوال حٌاته. فما هو ؟ 

لعبارات اآلتٌة : أمام ا أو عالمة  هـ _ ضع عالمة 
لم ٌنجح منتصر و مجاهد فً المهمة    )  (   ـ ٔ
)  ( هبط مجاهد قرب مدخل كهف فً سٌناء  ـ ٕ

٠م١ٓ دمٌح ػٛهصٗ ٚوجْ ٠قَٔٗ وجْ ِٕضٌٚ ٠ؼجٟٔ ِٓ أٍِز ٔف١ْز فجهر فىٍّج ًأٜ لٌٗ ثٌِّٖ ثْلفٌّ وجْ ٠ٍّؤٖ

 ويٌه ِٖٙو ثٌيةخ ػٕوِج ًفغ ًأّٗ ٔقٛ لٌٗ ثٌِّٖ عُ ثفضٌُ ١ٍٍِٗ ِؾج٘وث
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ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ جمع ) نحو ( ) نواح ـ أنحاء ـ مناح ( ٕـ مرادف )مشهد ( ) مكان ـ معلم ـ منظر (     ٔ

   -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
ـ قضى منتصر بٌن البدو عشرة أٌام كاملة      )  ( ٔ
ـ كان منتصر و مجاهد ٌحلقان بطابرتهما فوق سٌناء  )  ( ٕ

 جـ ـ ما المشهد الذي أحزن منتصرا ؟ 
د افترس الذبب مجاهدا ؟ جـ ـ ما الذي حدث لمنتصر عن

لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ ١ّٕجء . ٕج٘وث ًصَل ِٓ ِوًػجس ثٌؼوٚ وٌّثٖ دجٌىجًِ صذؼٗ ػوه ِٓ ثٌودجدجس ثٌضٟ 

ٚؽٙش ِوفؼ١ضٙج ٙٛح ثٌطجةٌر

  ـ مرادف ) بسط ( ) قبض ـ مد ـ عزل (ٔـ           ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ جمع ) مدفعٌة ( ) مدفع ـ مدفعٌات ـ دوافع ( ٖـ مفرد ) مدرعات ( ) درع ـ مدرع ـ مدرعة (           ٕ

 ب ـ ما اإلنجازات التً حققتها هذه الطابرة ؟ 
 جـ ـ ماذا كان مصٌر من ٌركبها ؟ 

د ـ لقرص الشمس األحمر تأثٌر على نفسٌة منتصر وضح ذلك .

أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚث١ٔز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ  دطجةٌصّٙجج فٍمج ِؾج٘و ػٕوِٚ وجْ وً ُ٘ ِٕضٌٚ 

١ّٕجء .

ـ ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ مضاد )حلقا (  ) طارا ـ أهلكا ـ هبطا ( ٕـ معنى ) نفوذه ( ) تكبره ـ سٌطرته ـ انتهاءه ( ٔ

ب ـ ماذا كان هدف منتصر ومجاهد عندما حلقا بطابرتهما ؟ 
 جـ ـ متى كان هجوم العدو على سٌناء ؟ 

وجْ وً ُ٘ ِٕضٌٚ ٚ ِؾج٘و ػٕوِج فٍمج دطجةٌصّٙج أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚث١ٔز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ 

١ّٕجء .

ـ  مرادف ) بسط ( ) مد ـ قبض ـ عزل ( ٔـ ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ جمع ) العدو ( ) العدوات ـ األعداء ـ العادٌات (  ٖـ مضاد ) خسارة ( ) مكسب ـ مصلحة ـ ضرر ( ٕ

 ب ـ ماذا كان هم مجاهد ومنتصر عندما حلقا بالطابرة ؟ 
جـ ـ ما الخسابر التً ألحقها منتصر و مجاهد بالعدو ؟ وبم رد العدو ؟ 

ْ وً ُ٘ ِٕضٌٚ ٚ ِؾج٘و ػٕوِج فٍمج دطجةٌصّٙج أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚث١ٔز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ وج

١ّٕجء .

ـ مضاد ) خسارة ( ) مكسب ـ انتصار ـ هزٌمة ( ٔ       ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ مرادف ) نفوذه ( ) سٌطرته ـ فقدانه ـ انتقامه (  ٖـ جمع ) هم ( ) همم ـ هموم ـ مهام (              ٕ

 ب ـ ما هم كل من منتصر ومجاهد و هما محلقان بالطابرة ؟ 
ؽـ ـ ثىوٌ ثٌنْجةٌ ثٌضٟ أٌقمجً٘ دجٌؼوٚ لذً ّمٟٛ ٟجةٌصّٙج . ِٚجىث فوط دؼو ىٌه ؟
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مرتمضت

 -ضفاف ،ج  القناة ساحل ، شاطئالضفة
ضفف

غاي   -شدة ، ج غاٌات  – منتهىغاٌة

الشوقاللهفة

سٌتمسٌحدث

 -عابًسا ×ضاحًكا دون صوت مبتسًما
كاشًرا

ٌتضح -ٌظهر× ٌغٌبٌختفً

 ٌستدل ال
علٌنا

علٌنا ٌعثر ال

بعسر -بصعوبة  ×ٌسرسهولة

لقاء ،ج وداعات× فراق وداع

فاتر -بارد × ثر مؤ -شدٌد  حار

ٌصعب علٌناٌعزعلٌنا

لقاؤك × رحٌلك فراقك 

تجهزتعد

تبقى× ترجع تعود

و عفوت  سامحت×انتقمت ثأرت

جفت و جمدت ×  امتألتاغرورقت

نفترق×  نتقابلنلتقً

احتلت × تخلصت تحررت 

نجس ،ج أدناسدنس

 -أدالء ل جلمض×  مرشد -هادي دلٌل
 أدلة

ج  األرض أو فً الجبل ، تحت ممرنفق
 أنفاق

معلن× خفً سري

الضفادع 
البشرٌة

جنود البحرٌة المصرٌة

جهل× عرف أدرك

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

منتصرـ  خطة عودة ٔ
 مع ( منتصر)  وجود على أشهر عشرة مضت
 إلى ( راغب)  الشٌح دخل مساء وذات..  البدو
 له قال ثم السالم علٌه ألقى ( .. منتصر)  خٌمة

 من األخرى الضفة إلى عودتك ترتٌب تم لقد: 
..  القناة
 سٌحدث متى اللهفة غاٌة فً وهو منتصر قال
  ؟ العرب شٌخ ٌا ذلك
 عندما..  أٌام ثالثة بعد:  متبسما الشٌخ قال

 العدو علٌنا ٌستدل ال حتى..  القمر ٌختفً

.  بسهولة

ـ وداع و وعدٕ
 ومنتصر راغب الشٌخ بٌن حار وداع هناك كان
. 

..  ٌابنً فراقك علٌنا ٌعز كم :  راغب الشٌخ قال
 .. أخرى مرة إلٌنا لتعود نفسك تعد أن وعلٌك
 أنا .. مجاهد ولصدٌقك ولنفسك لبلدنا ثأرت وقد
  سٌناء من األعداء لطرد ستعودون أنكم واثق
 لن:  بالدموع عٌناه اغرورقت وقد،  منتصر قال

 وسوف...  معً فعلتموه ما حٌاتً طوال أنسى
 تحررت وقد ..  راغب شٌخ ٌا أخرى مرة نلتقً
 . األعداء دنس من سٌناء

ـ رحلة العودة إلى األهلٖ
 نفق إلى وصال حتى،  دلٌل بصحبة منتصر سار
 الضفادع رجال أحد مع فٌه تقابال،  سري

 أخرى مالبس معه كان الذي ،  البشرٌة
 االثنان وبدأ .. بشري كضفدع منتصر لٌرتدٌها
 كان..  للصباح ضوء أول شروق وقبل السباحة
 اآلخر الشاطا إلى وصال قد ورفٌقه منتصر
 رحلة أن منتصر أدرك فقط وقتها .. للقناة
 رحلة انتهت أن بعد بدأت قد سٌناء إلى العودة
 . األهل إلى العودة
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فقد× استرد استعاد

اضطرابه× هدوءه واستقراره  اتزانه

قابلٌةً استعداًدا

الغاصبون و   ، ج المراد المحتل الغاصب
 الغصاب

أسئلة مجاب عنها

فً إحدى اللٌالً دخل الشٌخ راغب على  :.   ج  : للشٌخ راغب فضل كبٌر فً عودة منتصر . بٌن ذلك ٔس
منتصر وأخبره بأنه قد تم ترتٌب عودة منتصر عندما ٌختفً القمر حتى ال ٌستدل  العدو علٌه بسهولة .

ج : أصبح الجمٌع أكثر التزاما وأكثر جدٌة فً    : ما االختالف الذي وجده منتصر عندما عاد إلى وحدته ؟ ٕس
ات كثٌرة على الطابرات تزٌد من قدرتها الهجومٌة والمناورة وسرعة االلتفاف. و لفت التدرٌبات. تم إدخال تحسٌن

 انتباهه نبرة الثقة واإلٌمان التً ٌتحدث بها الجمٌع عن حقهم الذي البد أن ٌستردوه وعن نصر هللا لهم..

ج : قابل العبارة الشٌخ راغب ، وذلك حتى ال ٌستدل  :  " عندما ٌختفً القمر " من قابل العبارة ؟ ولماذا ؟ ٖس
علٌه العدو بسهولة .

ج : البشرى أنه قد تم الترتٌب لتهرٌبه إلى الضفة األخرى : ما البشرى التً بشر بها الشٌخ راغب منتصًرا ؟ ٗس
من القناة.

ج : سار بصحبة دلٌل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع     : كٌف وصل منتصر إلى الشاطا اآلخر للقناة ؟ ٘س
أحد الضفادع البشرٌة الذي أعطاه مالبس لٌرتدٌها كضفدع بشري وبدأ االثنان السباحة ووصال إلً الشاطا اآلخر 

 قبل شروق أول ضوء للصباح.

ودة لسٌناء قد بدأت بعد أن ؟ج : أدرك أن رحلة الع : ماذا أدرك منتصر عندما وصل إلى الشاطا اآلخر للقناة ٙس
انتهت رحلة العودة إلى األهل .

؟ج : لٌستعٌد اتزانه النفسً ولٌصبح أكثر استعدادا للعودة  : لماذا ذهب منتصر إلى مستشفى القوات الجوٌة 7س
 إلى الخدمة مرة ثانٌة، وحتى ٌنفذ انتقامه من العدو والذبب معا.

ج : كان ٌشعر بأن روح االنتصار تملؤه وأنه سٌلقى الشٌخ راغًبا ٌوم ؟: ما الشعور المسٌطر على منتصر كل  8س
قرًٌبا وقد تحررت سٌناء من دنس األعداء.

ثبتت×تبدلت تغٌرت

ج ًِ إّ٘جَل× ثٔٞذجًٟج ثٌضَث

ج ؽو٠ز ًِ صٙجْٚ× ثؽضٙجًهث ٚ ث٘ضّج

ٚصىجًّ

الهجوم وحصار العدوااللتفاف

للتدرٌب  عسكرٌة عملٌةالمناورة
 والمراد : الخادعة

صرفت ونفرت× جذبت لفتت

تركٌزهانتباه

صوت ممٌزنبرة

ٌستعٌدوهٌستردوه

نبرات ج ، ممٌز صوتنبرة

السهل×الصعبالشاق

المنقطع×المستمر - المتتابعالمتواصل

ـ منتصر ٌستعٌد اتزانه النفسًٗ
 مستشفى فً أشهر خمسة حوالً منتصر قضى
..  النفسً اتزانه فٌها استعاد...  الجوٌة القوات
؛  أخرى مرة للخدمة للعودة ااستعدادً  أكثر وأصبح
 والذبب الغاصب العدو:  معا االثنٌن من بثأره لٌأخذ
 . القاتل

ـ عودة منتصر إلى وحدته القتالٌة٘
 أمورا وجد..  القتالٌة وحدته إلى منتصر عاد عندما
 وأكثر التزاما أكثر الجمٌع أصبح..  تغٌرت قد كثٌرة
 كثٌرة تحسٌنات إدخال وتم..  التدرٌبات فً جدٌة
 والمناورة الهجومٌة قدرتها من تزٌد الطابرات على

 الثقة نبرة انتباهه لفت كما..  االلتفاف وسرعة
 الذي حقهم عن الجمٌع بها ٌتحدث التً واإلٌمان

 .  لهم هللا نصرة وعن..  ٌستردوه أن البد
،  المتواصل الشاق التدرٌب من كاملة سنوات خمس
 روح أنب منها ٌوم كل فً ٌشعر منتصر كان

 ، قرٌبا راغب الشٌخ سٌلقى وأنه،  تملؤه االنتصار
  .  بثأره وسٌأخذ
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؟ج : لفت انتباهه نبرة الثقة واإلٌمان التً ٌتحدث بها الجمٌع عن  : ما الذي لفت انتباه منتصر عند عودته 9س
 حقهم الذي البد أن ٌستردوه وعن نصر هللا لهم..

ج : طلب منه أن ٌعود لزٌارتهم مرة أخرى وقد ثأر لنفسه ولوطنه : ماذا طلب الشٌخ راغب من منتصر ؟ ٓٔس
ولصدٌقه .

ج : كان ٌثق بأن الجٌش المصري  سٌعود مرة أخرى لسٌناء لطرد األعداء : بم كان ٌثق الشٌخ راغب ؟ ٔٔس
منها.

ى ال ٌستدل  العدو علً منتصر بسهولة .؟ج : حت : لماذا تم ترتٌب العودة وقت اختفاء القمر ٕٔس

ج : اغرورقت عٌناه بالدموع وقال : لن أنسى طول  : ما أثر كلمات الشٌخ راغب على منتصر ؟ وبم وعده ؟ ٖٔس
تحررت سٌناء من دنس األعداء. حٌاتً ما فعلتموه معً ،  ووعده بأن ٌلتقوا مرة أخرى وقد 

ج : فوجا منتصر بتغٌرات كبٌرة فً نظام العمل وحدته القتالٌة ؟ : : بما فوجا منتصر عندما عاد إلى ٗٔس
أصبح الجمٌع أكثر التزاما وأكثر جدٌة فً التدرٌبات. -والتدرٌب ، منها : 

 تم إدخال تحسٌنات كثٌرة على الطابرات تزٌد من قدرتها الهجومٌة والمناورة وسرعة االلتفاف. -
ٌتحدث بها الجمٌع عن حقهم الذي البد أن ٌستردوه وعن نصر هللا لهم. لفت انتباهه نبرة الثقة واإلٌمان التً -

ج : قضى منتصر خمس سنوات كاملة من التدرٌب الشاق  : كم قضى منتصر فً التدرٌبات ؟ وبم كان ٌشعر؟ ٘ٔس
 ه منوكان ٌشعر فً كل ٌوم منها أن روح االنتصار تملؤه وأنه سٌلقى الشٌخ راغب قرٌبا وسٌأخذ بثأر المتواصل

 العدو المغتصب والذبب القاتل.

ج : فً إحدى اللٌالً دخل الشٌخ راغب على منتصر وأخبره بأنه قد تم  : بم أخبر الشٌخ راغب منتصر؟ ٙٔس
الترتٌب لتهرٌبه إلى الضفة األخرى من القناة.

: كان وداعا حارا وقال  وماذا طلب الشٌخ من منتصر؟ج : كٌف كان الوداع بٌن الشٌخ راغب و منتصر ؟ 7ٔس
الشٌخ راغب : كم ٌعز علٌنا فراقك ٌا بنً. وطلب منه أن ٌعود لزٌارتهم مرة أخرى وقد ثأر لنفسه ولوطنه 

 ولصدٌقه.

؟ج : سار بصحبة دلٌل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع أحد الضفادع : كٌف عاد منتصر إلً أهله  8ٔس
فدع بشري وبدأ االثنان السباحة ووصال إلً الشاطا اآلخر قبل شروق البشرٌة الذي أعطاه مالبس لٌرتدٌها كض

 أول ضوء للصباح.

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
لجي ث١ٌٖل ًثغخ وُ ٠ؼَ ػ١ٍٕج فٌثله ٠جدٕٟ ٚػ١ٍه أْ صؼو ٔفْه ٌضؼٛه إ١ٌٕج ٌِر أمٌٜ

ـ ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ جمع ) مرة ( ) مرابر ـ مارة ـ مرات ( ٕـ مضاد ) فراق ( ) خصام ـ لقاء ـ وداع (    ٔ

 ب ـ لمن كان الشٌخ راغب ٌوجه حدٌثه ؟ 
جـ ـ ما المرة األخرى التً كان ٌقصدها الشٌخ راغب ؟ 

عز أ٠جَ ػٕوِج ٠نضفٟ لجي ِٕضٌٚ ٚ٘ٛ فٟ غج٠ز ثٌٍٙفز ِضٝ ١ّقوط ىٌه ٠ج ١ٕل ثٌؼٌح ؟ لجي ث١ٌٖل ِضذّْج : دؼو عَل

ثٌمٌّ فضٝ َل ٠ْضوي ػ١ٍٕج ثٌؼوٚ دٌْٙٛز

ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ مضاد ) اللهفة ) الجلوس ـ الفتور ـ الظهور ( ٕـ مرادف ) ال ٌستدل ( : ال ) ٌعثر ـ ٌغٌر ـ ٌصٌر (    ٔ

ب ـ ما الموعد الذي حدده الشٌخ راغب لعودة منتصر ؟ و لماذا ؟ 
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 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
ـ عاد منتصر إلى أهله بطابرة خاصة .    )  ( ٔ
الجوٌة .  )  (  ـ قضى منتصر حوالً خمسة أسهر فً مستشفى القواتٕ

لجي ِٕضٌٚ ٚلو ثغًٌٚلش ػ١ٕجٖ دجٌوِٛع : ٌٓ أْٔٝ ٟٛثي ف١جصٟ ِج فؼٍضّٖٛ ِؼٟ ّٚٛف ٍٔضمٟ ٌِر أمٌٜ ٠ج ١ٕل 

ًثغخ ٚلو صقًٌس ١ّٕجء ِٓ هِٔ ثْلػوثء .

ـ مضاد : أتذكر  ٕـ معنى : امتألت  ٔأ ـ هات من القطعة : 
ب ـ كم شهرا قضاها منتصر بٌن البدو ؟ و ما العمل الذي كان ٌقوم به ؟ 

 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) جـ ـ 
ـ تم عودة منتصر إلى الضفة األخرى فً لٌلة مقمرة من نفق سري .  )  ( ٔ
ـ بعد عودة منتصر إلى وحدته القتالٌة وجد التدرٌبات أكثر جدٌة .  )  ( ٕ

لجي ِٕضٌٚ ٚ٘ٛ فٟ غج٠ز ثٌٍٙفز ِضٝ ١ّقوط ىٌه ٠ج ١ٕل ثٌؼٌح ؟ لجي ث١ٌٖل ِضذّْج : دؼو عَلعز أ٠جَ

ـ مفرد ) الغاٌات (  ٕـ مرادف ) الشوق (   ٔأ ـ هات من العبارة السابقة : 
 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
ـ سار منتصر بصحبة دلٌل حتى وصال إلى نفق سري .  )  ( ٔ
ـ قضى الجٌش ست سنوات كاملة من التدرٌب الشاق المتواصل .    )  ( ٕ

جـ ـ متى عاد منتصر إلى وحدته ؟ وما المدة التً قضاها فً المستشفى ؟ 
د ـ كم كانت المدة التً حددها الشٌخ ؟ و لماذا ؟ 
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السكوت والسكونالصمت

ٌحٌط ، ٌغطً ، ٌمأل ٌلف

 -مردة العمالق ، المراد الجندي المصري ج المارد
اد مرَّ

مخببه  المراد الفوهة ، ضٌق نحاس من وعاءقمقم
 ج قماقم

القٌد المقصود العقبات ، مالقٌود

تدمر وتحطمتدك

حصن المكان المنٌع ،محصون

الحصن القوي ، م قلعةقالعه

بدأشرع

الجبناء× الباسل  ، م  الشجعانالبواسل

ٌبنونٌنشبون

كباري داخل الماء ،م جسرطرق والمقصود جسور

قوٌة كهدٌل السٌلهادرة

تهزتزلزل

السٌرالزحف

طارواحلقوا

بناء× هدم دك

والمراد أكل قتلافترس

قهًرا وظلًما أخذاغتصب

أثناء ، م : غضن -خاللغضون

مدهشة ، ج روابع ، روعرابعة

تحركترفرفت

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

ـ العبور المقدسٔ
 الثانٌة تقارب الساعة .. المكان ٌلف الصمت
 المارد ٌخرج .. انتظار غٌر وعلى اظهرً 

 القٌود كل محطما .. قمقمه من المصري
.. التوقعات كل ىعل ومتفوقا
 وتصاحبها القناة تعبر..  الجو نسور انطلقت
 العدو حصون تدك..  المدفعٌةمن  طلقات
 ونٌنشب البواسل الجنود وشرع .. وقالعه
:  هادرة صٌحاتهم وانطلقت . العبور جسور

،  المسٌرة تبارك ، أكبر هللا..  أكبر هللا
 فر الذي ، العدو أقدام تحت األرض وتزلزل
 إنه .. المقدس الزحف أمام هاربٌن جنوده
 عام أكتوبر من السادس ٌوم

ٔ97ٖ.

منتتصر ٌثأر من الذبب الغاصب ـ ٕ
 الذٌن الطٌارٌن أوابل من منتصر كان

 العدو حصون لدك  بطابراتهم حملوا
  وتحطٌم تجمعاته مناطق ىعل والقضاء
 كأنها ٌطلقها طلقة كل كان .. قٌادته مراكز
 الوطن احتل الذي الذبب عن تبحث

 التً الذباب كانت .. األرض واغتصب
 تشبه األعداء جنود من أمامه من تهرب
 صدٌقه افترس الذي الذبب ذلك تماما

 . مجاهدا الشهٌد
 النصر تم رابعة ساعات ست غضون فً

..  سٌناء فوق مصر أعالم ورفرفت

ـ مهمة خاصةٖ
 .الست السنوات طوال بها القٌام حلم ٌفارقه لم،  خاصة مهمة ألداء منتصر قابده استأذن بأسبوع وبعدها

 ومجاهد هو،  فٌها سقط التً المنطقة له ظهرت حتى،  ذاكرته ٌشحذ منتصر وظل..  الطابرة زمالبه أحد قاد
 به اختبأ الذي الكهف ولمح .. ارشاشً  امدفعً  امتأبطً  منتصر وهبط..  سٌهبط بأنه لصدٌقه فأشار .. قبل من

.  الذبب قدوم امنتظرً  رملً تل خلف وجلس .. قبل من
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ٌتركهٌفارقهتقاعس× إتمام ، تنفٌذ ، القٌام بـ أداء

ٌقوي  ن ، ٌحدٌشحذالقٌام بأمر محدد ج : مهاممهمة

رأىلمحإبطه ممسًكا تحتمتأبطا

تالل ج ، حولها عما مرتفعة أرضتلمغارة داخل الجبلالكهف

خفوًتا× لمعاًنا توهًجا

اختفى ×ظهربرز

ذوي - ذوو ، ج  صاحبذو

بٌاض فً الجبهة ، ج غررالغرة

ج ذوات نفسها ،ذاتها

فارقه× ترافقه تصحبه

تنفذ و تمزقلتخترق

مهموس بصوت متحدًثامتمتًما

شدٌدةغامرة

تهٌألهخٌل إلٌه

-أسبلة مجاب عنها :
ج : ثأر منتصر لوطنه حٌث كان من أول الطٌارٌن : أخذ منتصر بالثأر لوطنه وصدٌقه ونفسه . كٌف ذلك ؟ ٔس

حصون العدو وقالعه ، ثأر لصدٌقه عندما أطلق الرصاص على الذبب حتى قتله ،  المشاركٌن فً حرب أكتوبروحطم
 وثأر لنفسه ندما حقق أمله وانتصر لى العدوٌن .

سٕ : ما دور المدفعٌة والجنود البواسل ؟ج : كانت طلقات المدفعٌة تدك حصون العدو وقالعه ، وشر الجنود 
ٌنشبون جسور العبور وانطلقت الصٌحات هادرة هللا أكبر هللا أكبر تزلزل األرض تحت أقدام العدو . ىالبواسل  

سٖ : ما المهمه الخاصة التً قام بها منتصر ؟ج : المهمة الخاصة : التً أراد منتصر القٌام بها هً االنتقام من 
ر الذبب ذو الغرة البٌضاء وأطلق لٌه رصاص ، حٌث هبط منتصر بطابرته وانتظر حتى ظهالذبب ذي الغرة البٌضاء

 مدفعه لتخترق جسم الذبب ثأًرا لصدٌقه الشهٌد مجاهد .

 سٗ : فً كم ساعة تحقق النصر ؟ج : تحقق النصر فً غضون ست ساعات .

 س٘ : " هللا أكبر هللا أكبر " لها أثر سحري فً كل من الجنود المصرٌٌن واألعداء . وضح ذلك .
... هللا أكبر . تبارك مسٌرة الجنود المصرٌٌن وتشحذ هممهم وتشد عزابمهم وتوحد صفوفهم . أما  ج : هللا أكبر

 العدو فتزلزل األرض تحت أقدامهم وتقذف الرعب فً قلوبهم فٌولون هاربٌن .
ج : كان منتصر من أوابل الطٌارٌن الذٌن حلقوا بطابراتهم لدك حصون ؟ما دور منتصر فً هذه المعركة:  ٙس
تجمعاته وتحطٌم مراكز قٌادته  لعدو والقضاء على مناطقا

س7 : ما الذي تخٌله منتصر وهو ٌالحق العدو ؟ج : كانت كل طلقة ٌطلقها كأنه ٌبحث ن الذبب الذي احتل األرض 
 واغتصب الوطن ، فكانت جنود العدو تشبه الذبب الذي افترس صدٌقه مجاهًدا .

س8 : متى استأذن منتصر من قابده ؟ ولماذا ؟ج : : بعد معركة العبور بأسبوع استأذن منتصر قابده ألداء مهمة 
 السنوات الست.  خاصة لم ٌفارقه حلم القٌام بها طوال

ج : شعر منتصر بفرحة غامرة ثم رفع رأسه لٌقابل قرص الشمس : ما أثر انتقام منتصر من الذبب علٌه ؟ 9س
 أنه ٌرى ابتسامة صدٌقه مجاهد على قرص الشمس األحمر.وتخٌل   ،  وهو ٌقول ٌرحمك هللا ٌا مجاهد

ج : تخٌل أنه ٌرى ابتسامة صدٌقه مجاهد لى قرص  : ماذا خٌل لمنتصر وهو ٌنظر لقرص الشمس ؟ ٓٔس
الشمس األحمر .

ـ منتصؤ ٌنتقم من الذبب القاتلٗ
 بلونه توهجا ازداد قد الشمس قرص كان

 الغرة ذو الذبب برز ما وسرعان..  األحمر
 من جبهته على القوس تشبه التً البٌضاء
...  الذباب من مجموعة تصحبه الوادي خلف
 لٌقابل رأسه الذبب رفع .. منتصر استعد
 ثم ؛ مرة أول فعل كما،  الشمس قرص

 ذاتها اللحظة وفً ..  خفضها
 جسم لتخترق منتصر مدفع رصاصات انطلقت
 أخرى مرة رأسه ٌرفع لن أنه معلنة..  الذبب

 قرص لٌقابل رأسه منتصر رفع ووقتها ..
 ٌا هللا ٌرحمك:  غامرة بفرحة امتمتمً  الشمس
 على ابتسامة ٌرى أنه إلٌه وخٌل،  مجاهد

 .األحمر الشمس قرص



 

 

 

 

 

٘ٗمكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

: ظهر الذبب عندما ازداد قرص الشمس توهًجا بلونه األحمر  : متى ظهر الذبب ذو الغرة البٌضاء ؟ج ٔٔس

ج : الذبب األول هو العدو الذي احتل الوطن واغتصب األرض هناك ذببان أراد منتصر تحطٌمهما فما هما ؟: ٕٔس
، والذبب الثانً هو الذي افترس صدٌقه الشهٌد مجاهًدا 

: ضربت فروع الجٌش المصري مثاًل رابًعا من أجل تحقٌق الهدف ٌوم السادس من أكتوبر وضح ذلك .  ٖٔس
: مهدت لالنتصار عن طرٌق انطالق الطابرات تدك حصون العدو تصاحبها طلقات المدفعٌة  دفعٌةالطٌران والمج : 

 على طور خط القناة التً تقصف قالع وحصون العدو.
هم جنود للمشاة والمهندسٌن الذٌن أنشبوا الجسور والكباري من أجل عبور الجنود والدبابات  الجنود البواسل :

 واألسلحة الحربٌة األخرى لسٌناء.
كانت أعظم سالح استخدمه المصرٌون فً هذه المعركة حٌث كانت صٌحات الجنود القوٌة تهز المشاعر  هللا أكبر:

 دو وتبارك المسٌر وتقود للنصر.وتهون الموت وتزلزل األرض من تحت قدام الع

ج : كان كل طلقة ٌطلقها كأنها تبحث عن عن أي شًء كانت تبحث طلقات منتصر ؟ وبم شبه األعداء؟ :  ٗٔس
التً تهرب من أمامه من جنود األعداء تشبه تماما ذلك  الذبب الذي احتل الوطن واغتصب األرض؛ فكانت الذباب

 اهدا.الذبب الذي افترس صدٌقه الشهٌد مج

ج : أثبت هذا النصر قوة الشعب المصري وانه ال ٌرضى  ما أثر النصر  على مصر والعرب جمٌعا؟:  ٘ٔس
بالهزٌمة ،وحقق العزة والكرامة للشعب العربً كله  وحطم أسطورة إسرابٌل التً تعتبر جٌشها هو الجٌش الذي ال 

.ٌقهر 

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 

ثٌّىجْ، ثٌْجػز صمجًح ثٌغج١ٔز ظٌٙث ٚػٍٝ غ١ٌ ثٔضظجً ٠نٌػ ثٌّجًه ثٌٌّٚٞ ِٓ لّمّٗ ؛ ِقطّج وً ثٌّٚش ٠ٍف 

 ثٌم١ٛه ِٚضفٛلج ػّٝ وً ثٌضٛلؼجس

ـ مفرد ) القٌود ( ) القابد ـ القٌادة ـ القٌد ( ٔ              ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ جمع ) المارد ( ) الموارد ـ المردة ـ المرٌد (  ٖـ المراد بــ ) قمقم ( ) مخبأ ـ مسكن ـ مرمى (    ٕ

ب ـ متى خرج المارد المصري من قمقمه ؟ وماذا فعل ؟ 
 جـ ـ ما موقف جنود العدو من المارد المصري ؟ 

ثٌذٛثًّثٔطٍمش ًْٔٛ ثٌؾٛ صؼذٌ ثٌمٕجر ٚصٚجفذٙج ٍٟمجس ثٌّوفؼ١ز صون فْٚٛ ثٌؼوٚ ٚلَلػٗ ؛ ٌٕٚع ثٌؾٕٛه 

١ٖ٠وْٚ ؽًْٛ ثٌؼذًٛ ؛ ٚثٔطٍمش ١ٙقجصُٙ ٘جهًر : َّللا أوذٌ .. َّللا أوذٌ

صارعها ـ تفارقها ( ـ مضاد ) تصاحبها ( ) تالزمها ـ تٔ ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ مرادف ) تدك ( ) تقصف ـ تهدم ـ تخرب (  ٖـ مفرد ) قالع ( ) قلعه ـ قلع ـ قالع ( ٕ

 ب ـ أٌن انطلقت نسور الجو ؟ وما هدفها ؟ 
جـ ـ هللا أكبر .. هللا أكبر . لها أثر سحري فً كل من الجنود المصرٌٌن واألعداء . وضح ذلك .

لجةوٖ  ّش ّجػجس ًثةؼز صُ ثٌٌٕٚ ًٚفٌفش أػَلَ ٌِٚ فٛق ١ّٕجء ؛ ٚدؼو٘ج دأّذٛع ثّضأىْ ِٕضٌٚفٟ غْٞٛ 

 ْلهثء ِّٙز مجٙز

أ ـ هات فً جملة من عندك : 
 ـ مفرد ) أعالم ( ٖـ مضاد ) رفرفت (     ٕـ معنى ) غضون (       ٔ

قام بها ؟ب ـ ما المهمة الخاصة التً استأذن منتصر قابده من أجلها ؟ وكٌف 



 

ٙٗمكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

جـ ـ ما عوامل تحقٌق نصر جنودنا البواسل فً معركة السادس من أكتوبر ؟ 
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 ملخص الدرس: 

  طيار مرصي اسمه )منترص( طائرة مرصية مقاتلة يقودها الشمس تميل نحو الغروب ، •
 تطي  بأقىص شعة كأنها تسبق الزمن .  زميله مجاهد ومعه 

 كارثة النكسة المدوية بمرص،وتسيد الجو،وحلت   معظم ممرات الطائراتلقد دمر العدو  •

 قبل بسط نفوذه عىل سيناء .  يلحقا بالعدو أية خسائر كان هم منترص ومجاهد أن  •

ي وجه..دمر  رتال من مدرعات العدو شاهدا  •
  تاه بالكامل تبعه عدد من الدبابات الت 

 مدفعيتها صوب الطائرة فأصابتها قذيفة . 

ي أحد وديان سيناء،هبط  أصيب مجاهد إصابة بالغة •
،وحاول منترص الصمود  بمظلته فى
 .  بمظلته ،فهبط قرب مدخل كهفبالطائرة لكنه لم يجد مفر سوى الهبوط 

ا لم يفارقه طوال حياته،رص مترأى من •
ً
  مجموعة من الذئاب يقودها ذئب له غرةرأى  شهد

ي جبهته
 تحيط بمجاهد غي  القادر عىل المقاومة   بيضاء عىل شكل قوس فى

 . وقد فتك بمجاهد رفع الذئب رأسه ألعىل فتوسطت قرص الشمس ثم خفض رأسه  •

ا قدوم ليل أسود .. كانت الليلة  •
ً
  مساء الخميس منأرسل قرص الشمس آخر ضوء له معلن

ي غيبوبة عميقة .  م 1976يونيو 
 ،وبعدها دخل منترص فى

ي خيمة يحيط به أربعة رجال من بدو سيناء ،   •
أفاق منترص من غيبوبته فوجد نفسه فى

هم إليه وسأله :كيف وصلت إل هنا ؟ ومن أنت؟  تحدث أكي 

 حىك منترص القصة كاملة والدموع تمأل عينيه متذكًرا زميله مجاهد .  •

ه الشيخ أن  • ي يعدوا له ترتيبات   إشائيل احتلت سيناء كلها أخي 
،وأنه البد أن ينتظر حت 

 العودة . 

ى البدو  • ة أشهر كاملةأقام منترص بي    عشر
ا
ي الخيمة ليًل

 . ،يرىع الغنم نهاًرا ويبيت فى

 إل أهله بأقىص ما يمكن .  لم يشغل باله إال العودة •

ي  •
 فكلما رأى قرص الشمس كان   أزمة نفسية حادةكان منترص يعابى

ى بقرب عودته . 1  (يملؤه يقي 
س مجاهد . 2  (يتذكر مشهد الذئب الذي افي 
 
 
 
 
 
 

 منترص ومجاهد 
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 مضادها  الكلمة جمعها الكلمة مرادفها  الكلمة
 تثبط  تستحث أقاص  أقىص  تشجع تستحث

 مسالمة  مقاتلة   أرتال رتل أشد أقىص 

 أدبى  أقىص  قذائف  قذيفة حطم  دمر 

 األجواء ،الجواء  الجو  مظالت ،مظال  مظلة سيطر تسيد 

 أزيلت  حلت غرر  غرة وقعت  حلت

 النرص النكسة  جباه جبهة  الهزيمة  النكسة 

 هبطا  حلقا  ُعُمق  عميقة الفادحة  المدوية

 قبض بسط الخيم ،الخيام  الخيمة  يصيبا  يلحقا 

 خضوع نفوذ بدو  بدوي  مد بسط
 سطحية بالغة  أبؤس  بأس   سيطرة نفوذ

 الفرار الصمود     مجموعة منتظمة رتال

 انطفأت  اشتعلت    آالت حربية  مدرعات 

 يالزمه يفارقه    نحو صوب 

 االستسالم  المقاومة   شديدة  بالغة  

 إفاقة غيبوبة    ملجأ مفر 

ي الجبهة غرة 
ي عليه  أفاق    بياض فى

 أغسر

 هالكك  سالمتك   المواجهة  المقاومة

 انفراج أزمة   قتل فتك 

 هينة حادة    فقد الوىعي  غيبوبة

ى    نجاتك سالمتك    شك يقي 

     استولت احتلت 

ي 
     يقاسي  يعان 

     شدة أزمة 
     ثقة  يقب    

س      أكل افبر
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 ملخص الدرس :  

ة أشهر مضت  •  عىل وجود منترص مع البدو .  عشر

ه أنه تم ترتيب عودته إل الضفة  • وذات مساء دخل الشيخ راغب إل خيمة منترص وأخي 

 األخرى من القناة . 

ه الشيخ راغب بأنه  تلهف منترص  • ي وسأل عن موعد رحيله ،فأخي 
 بعد ثالثة أيام بعدما يختفى

 .  القمر ؛ حت  ال يستدل العدو عليه بسهولة

ى الشيخ راغب ومنترص، أخي  فيه  الشيخ راغب منترًصا أنه  • ي انتظار عودتهكان وداع حار بي 
 فى

 .  مرة أخرى وقد ثأر لبلده ولنفسه ولصديقه

امتألت عينا منترص بالدموع وقال للشيخ راغب أنه لن ينس طوال حياته ما فعلوه معه  •

 وأنهم سيلتقوا بعد تحرر سيناء . 

ية بصحبة دليل حار منترص س • ت  وصل لنفق شي  ،تقابال فيه مع أحد رجال الضفادع البشر

تديها منترص ،وبدأ االثنان مًعا بالسباحة  .  الذي كان معه مالبس أخرى لي 

وق الصباح ، كان منترص ورفيقه قد وصال للضفة األخرى للقناة .  •  قبل شر

 سيناء قد بدأت()رحلة العودة إل األهل انتهت ، ورحلة العودة لوقتها أدرك منترص أن  •

ي مستشفى القوات الجويةقىصى منترص  •
استعاد فيها اتزانه النفسي   حوالي خمسة أشهر فى

ا للعودة للخدمة ليأخذ بالثأر من العدو والذئب . 
ً
 وأصبح مستعد

ا   • ً ا كبي  ً ة ووجد تغي   عاد منترص لوحدته العسكي 

ي التدريبات .  ( 1
اًما وجدية فى ى  أصبح الجميع أكير الي 

 تحسينات عىل الطائرات تزيد من قوتها الهجومية والمناورة وشعة االلتفاف. تم إدخال  ( 2

داد حقهم .  ( 3 ي يتحدث بها الجنود عن النرص وعن اسي 
ة الثقة واإليمان الت   ني 

خمس سنوات من التدريب الشاق كان يشعر فيها منترص بأن روح االنتصار تملؤه وأنه سيلف    •

 الشيخ راغب قريبا وسيأخذ بثأره . 

 

 

 

 

 طيار مقاتل مرة أخرى
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 مضادها  الكلمة جمعها الكلمة مرادفها  الكلمة
 رد ألقر  الضفاف  الضفة  الشاىطء  الضفة 
 الفتور اللهفة   غايات   غاي  غايات منتىه  غاية 

 عابًسا  مبتسًما   أدناس  دنس  الشوق اللهفة  

 يفقد يستدل أدلة ،أدالء  دليل ال يعير  ال يستدل 

 لقاء  وداع  رفاق ،رفقاء  رفيق  فراق  وداع  

 يهون يعز  الغصاب الغاصب  انتقمت  ثأرت  

 لقاؤك فراقك   الشواق  الشاق  امتألت اغرورقت  

 عفوت  ثأرت   أبداد ، بددة  بد  قذارة  دنس  

 متشكك واثق   مرشد دليل

 جفت  اغرورقت    هدوءه  اتزانه

ي    المحتل  الغاصب 
ق نلتقر  نفي 

اًما  ا البر 
ً
 تقيدت  تحررت     انضباط

 طهارة  دنس    المخادعة  المناورة 

ة  ى  نبر  مضلل دليل   صوت ممي 

 معلن شي   الصعب  الشاق  
 جهل أدرك     

 اضطرابه  اتزانه    

 المحتل الغاصب      

اًما        البر 
ا
 إهماًل

 تهاون جدية     

 نفرت لفتت    

 السهل الشاق      

 المنقطع المتواصل     
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 ملخص الدرس: 

محطًما كل   يخرج الجيش المرصي،فجأة  الساعة تقارب الثانية ظهًرا يلف المكان  الصمت •

ا عىل كل التوقعات . 
ً
 القيود ومتفوق

 تدك حصون العدو .  طلقات المدفعيةتعي  القناة ،تصاحبها  نسور الجو انطلقت  •

 ،وانطلقت صيحاتهم ...هللا أكي     ينشئون جسور العدو بدأ الجنود البواسل  •

ة .  ( 1  تبارك المسي 

 تزلزل األرض تحت أقدام العدو.  ( 2

 .  1973فر العدو أمام هذا الزحف المقدس يوم السادس من أكتوبر  •

 كان منترص من أوائل الطيارين الذين حلقوا بطائراتهم ل        •

 دك حصون العدو .  ( 1

 القضاء عىل مناطق تجمعاته .  ( 2

 قيادته . تحطيم مراكز   ( 3

، كانت جنود كانت كل طلقة يطلقها يبحث فيها عن الذئب الذي احتل وطنه )إشائيل(  •

س مجاهد .   األعداء تشبه تماًما الذئب الذي افي 

ي غضون  •
 ورفرفت أعالم مرص فوق سيناء .  ست ساعات تم النرص فى

لسنوات يحلم بالقيام بها منذ ا مهمة خاصة أستأذن منترص قائده ألداء  بأسبوع ،بعدها  •

 الست . 

الطائرة وظل منترص يشحذ ذاكرته ليتذكر المكان الذي سقط فيه هو ومجاهد ،  هقاد زميل •

ا بمدفع رشاش . 
ً
 أشار لزميله أنه سيهبط ممسك

لمح الكهف الذي اختبأ فيه من قبل  منتظًرا قدوم الذئب ذو الغرة البيضاء الذي ظهر عند  •

 توهج قرص الشمس تصحبه مجموعة من الذئاب . 

 ليقابل قرص الشمس ثم خفضها فأطلق منترص رصاصات قتل بها الذئب رفع الذئب رأسه  •

وقتها رفع منترص رأسه ليقابل قرص الشمس قائال بفرحة غامرة :يرحمك هللا يا مجاهد  •

 وتخيل أنه يرى ابتسامة عىل قرص الشمس . 

 

 

 

 أكتوبر العظيمنرص 
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 مضادها  الكلمة جمعها الكلمة مرادفها  الكلمة
 الضئيل  المارد  المردة ،المراد المارد  يمأل  يلف
ي  تدك القماقم  القمقم المخبأ  القمقم

 تبتى

ش األغالل  القيود
َ
ع  نسور ن  أنىه شر

 الجبناء البواسل  البواسل الباسل  الطائرات  نسور الجو

 همسات  صيحات الزحوف  الزحف تهدم تدك  

ع   ضعيفة هادرة   أوائل أول بدأ  شر

 هجم  فر غضون  غضن  الشجعان  البواسل  

 آخر  أول تالل تل قوية   هادرة  

س  هبطوا  حلقوا ذوو  ذو أكل افبر

 إصالح  تحطيم الغرر  الغرة خالل  غضون 

 سكنت رفرفت    تحركت  رفرفت 

 تقاعس  أداء   تنفيذ  أداء

ا   يقوي يشحذ
ً
 انطفاء  توهج

ا 
ً
     تحت إبطه  متأبط

ا  
ً
ا  توهج

ً
     لمعان

     شديدة  غامرة 

متحدثا بصوت   متمتًما
 مهموس 
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 محمد عبد المطلب
  

 

 

 عاد الشاعر بعد غياب عن بلده فيساءل متعجًبا هل تنكر مرص حبه لها؟!  •

ي  •
 
 معاتبته فهي صاحبة الحسن والحسب. ثم يوضح أن لها العذر ف

فيقول أن مرص صاحبة المجد  ةثم يوجه حديثه لمن يحاول التفريق بب   عنرصي األم •
 وأن المرصيب   ينتمون ألصل واحد . 

ي قمة مجدها عبر كل األزمنة .  •
 
 ثم يخبر أن مرص دائًما ف

ي  ( بها، فلن يستطيعوا تجاهل دور مرص يوسف)وإن أنكر الحاقدين إقامة سيدنا  •
 
 ف

 تنشئة سيدنا )موس( فهو خب  شاهد عل عظمتها. 

 ( .  وصل المرصيون إل مكانتهم العظيمة بتعاليم )عيش ومحمد  •

 المرصيون )مسلمون  •
 
 هم القرآن واإلنجيل عل الحق. ومسيحيون( وحد

 هذه األمة لن يستطيع العدو إحداث تفرقة فيها .  •

 لهما للدفاع عنها. كال المسلمب   والمسيحيب   سيلبيان دعوة مرص  •

ي األعياد والمواسم .  •
 
ابطون خاصة ف  أبناء مرص مبر

 ___________________________________________________________ 

 مضادها  الكلمة جمعها الكلمة مرادفها  الكلمة
ف تنكر أهواء  هوى   تجحد تنكر  تعي 

 كرهها  هواها  األعذار  العذر   حبها هواها 
 قبحها  زهاها  المحاسن  الحسن  الحجة  العذر  

 الشيخوخة  الصبا  األحساب الحسب  جملها  زهاها 

 القبح الحسن  الوفور  الوفر صغر السن  الصبا 

 األحساب الحسب العال  العليا  الجمال  الحسن 

ف  الحسب  النادر الوفر ذرا  ذروة  الشر

 أشع  رويدك   األمجاد المجد  الكثي   الوفر

 الوضاعة  العال  األحقاب  الحقب مهال  رويدك 

 سفح ذروة  الدهور  الدهر  الرفعة  العال 

 الوضاعة  المجد أمالك ملك  ننتسب ننتمي 

 عقمت  تناسلت  شهود ، أشهاد  شاهد  قمة  ذروة  

ف  المجد  فوا  أنكروا أبرار  بر الشر  اعي 

   آداب  أدب   تتابعت تناسلت 

لة  األزمنة األحقاب     منازل مب  

ي حب مرص 
 
 ف

:  الفكر الرئيسة  
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   األناجيل  اإلنجيل  تقلب  اعتمل 

   الذكور / األذكار  الذكر  الزمن  الدهر 

   أمم أمة سيدنا يوسف ابن يعقوب 

   السعايات السعاية   دليل شاهد 

   سواء سيان/سي  صادق  بر

   حلفاء حليف أسسنا بنينا 
     مبادىء  آداب  

     مراتب  منازل

     قوة  عز  

     نجوم تشبه النش النش

     تحتها دونها

     يقوي  ها  يؤيدها 

     تقدر  تستطيع

     تشتيت تفريق

     أذنب  جر 

     النميمة السعاية 

     طلبت العون  دعت  

     إنقاذها  نجدتها

     سواء سيان

ي 
     متعاهدان  حليق 
     قرابة وحب  والء

     خصام  جفاء

     قطيعة  هجر 
 __________________________________________________________________________________________________ 

 مواطن الجمال : 

 أساليب : 

ي من هواها  ي قلبه  استفهام  أتنكر ما نر
 غرضه اللوم أن مرصال تعرف ما فى

 بتقديم الجار والمجرور)لها(  توكيد  لها العذر

 لاللتماس أمر  رويدك 

ي العال 
 
ى  مؤكد بإن إنا ف  يدل عىل عظمة المرصيي 

 بتقديم الجار والمجرور )لنا( مؤكد لنا ذروة المجد 

 بتقديم الجار والمجرور )عىل ما أنكروا(  توكيد  فموس عل ما أنكروا شاهد

 بتقديم الجار والمجرور )عىل آداب( توكيد   بنينا عل آداب عيش وأحمد
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 عىل اإلنجيل والذكر(بتقديم الجار والمجرور )  توكيد   اإلنجيل والذكر أمةفنحن عل 

ي  فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا 
 يدل عىل صالبة الوحدة الوطنية  نفى

ي كل عيد وموسم
 
 التقرير استفهام  ألم ترنا ف

ى  توكيد  ال جفاء ـــــــ ال هجر ي يؤكد ترابط المسلمي 
ى بتكرار النفى  والمسيحيي 

ات جميلة  :  تعبب 

 عظمة مكانة مرص  يدل عىل فموس عل ما أنكروا شاهد بر 

 صدق الشهادة  يدل عىل وصف )شاهد بر( 

 سمو هذه المنازل   يدل عىل   منازل عز 

 علو كانة مرص بدرجة تفوق النجوم  يدل عىل دونها يقع النش 

ى قوة  يدل عىل   فنحن عل اإلنجيل والذكر أمة  الوحدة الوطنية وإيمان المرصيي 

 فشل محاوالت األعداء للقضاء عىل الوحدة  يدل عىل وإن جر قوم بالسعاية ما جروا

ى لنداء وطنهم  يدل عىل نهض لنجدتها   شعة استجابة المرصيي 

ى  يدل عىل سيان مرقس أو عمرو ى والمسيحيي  ي عند المسلمي 
 قوة االنتماء الوطتى

 يدل عىل الوحدة الوطنية عطف   اإلنجيل والذكر 

 __________________________________________________________ 
 : عالقات

 يعطي جرًسا موسيقًيا تجانس الحسن ــــــ الحسب 

ي  العذر ــــــ الوفر
 يطرب اآلذان إيقاع موسيف 

 يؤكد المعتى  ترادف  األحقاب ــــــ الدهر

ط نتيجة  نهض لنجدتها   للشر

 يؤكد المعتى  ترادف  عيد ــــــ موسم 

 يؤكد المعتى  تضاد والء ـــــــ جفاء 

 يؤكد المعتى  ترادف  جفاء ـــــ هجر  

 يدل عىل تعدد محاسن مرص  العطف  الصبا والحسن و الحسب الوفر 

 __________________________________________________________ 

 : دالالت 

 للتحقق والثبوت  ماض تناسلت ، اعتمل،نهض

ي إنكار الحقائق  للشك  إن  
 فى

 للتحقي   ضمي  الغائب أنكروا
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 للتعظيم نكرة   شاهد ،بر،منازل ، أمة

ة جمع ،األحقابآداب ،منازل  للكير

 للعموم والشمول نكرة  قوم،عيد ،موسم

             للتأكيد  إذا 

 للتجدد واالستمرار  مضارع  ترنا 

 ___________________________________________________________ 
 :  تشبيهات

 بفتاة تتجمل مما يدل عىل جمال مرص  تصوير لمرص  زهاها الصبا والحسن والحسب 

 تصوير للنيل كالنا أبوه النيل وأمه مرص 
 ولمرص 

 بأب
 بأم يوحي بالوحدة الوطنية 

ى  تصوير للمجد  لنا ذروة المجد   بجبل شامخ يدل عىل عظمة المرصيي 

 بشجرة لها ظل  تصوير للمجد  تحت ظله

 بكائنات تتناسل  تصوير لألحقاب   تناسلت األحقاب 

بأساسات قوية يبتى عليها المرصيون   تصوير اآلداب  بنينا عل آداب عيش وأحمد
 منازل عزهم 

تصوير لإلنجيل  يؤيدها اإلنجيل بالحق والذكر
 والقرآن 

ى يساندان مرص  بشخصي 

ي تستنجد بأبنائها تصوير لمرص  إذا ما دعت مرص
 باألم الت 
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ٓ ٚاٌذغة اٌٛفش   ** ِٓ ٘ٛا٘ا ٌٗ اٌعـزس  ٟت ِا أذٕىش  ص٘ا٘ا اٌصثا ٚاٌذغ

 أتــٖٛ ا١ٌٕــً ٚأِـــــٗ ِـصش وــــــالٔا   **ٕٔرّٝ     اٌعال ٠ِٛا ٟس٠ٚذن إٔا ف

ً اٌذ٘ــش ذٕاعـٍد األدماب    ** اٌزٜ ذذد ظٍٗ    ٌٕا رسٚج اٌّجذ  ٚاعرّ

ٝ ِا أٔىشٚا   **ٚإْ أٔىشٚا ٍِه اتٓ ٠عمٛب ت١ٕٕا    ٝ عٍ  شا٘ذ تــش فّٛع

ٝ ٚأدّذ      إٌـــغــش ِٕاصي عض دٚٔٙا ٠مع    **ت١ٕٕا عٍٝ آداب ع١غ

ً ٚاٌزوش أِح    ً تاٌذك    ** فٕذٓ عٍٝ اإلٔج١  ٚاٌــزوــش ٠ؤ٠ذ٘ا اإلٔج١

ْ جش لَٛ     **فش٠ك ت١ٕٕا  فٍٓ ذغرط١ع اٌذ٘ش ذ  تاٌغعا٠ح ِاجـــــشٚا ٚإ

 ِشلظ أٚ عّـــــشٚ ٌٕجذذٙا ع١اْ     **  ش اتٕٙا ٔٙـض ــــدعد ِص إرا ِا

ً ع١ذ ِٚٛع فٟش ـــأٌُ ذ ٟ ٚالء ال جفاء ٚال    **   ـُ ــو  ٘جـــــش د١ٍف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ غشمٗ جٌطْؿد ٚ: أعٍٛخ  ِٓ ٘ٛج٘ح ذٟأضٕىش ِح **  َ جعطفٙح َْ ِقش ال ضْشف ِذّح  فٟجٌٍٛ  ٙح لٍد جٌؾحّش ِٓ ُقر فٟأ
ٓ ٚجٌكغد جٌٛفش**  ً ِقش ٚفٛس ِقش ذفطحز ضطض٠ٓ : ص٘ح٘ح جٌقرح ٚجٌكغ ٓ ذأغحْ ٠ؿّ  فٛس جٌقرح ٚجٌكغ
ٓ ٚجٌكغدج**   ضطقف ذٙح ِقش  جٌطٟضْذد جٌْيف ٠ذي ٍّٝ وػشز جٌقفحش جٌكغٕس :     ٌقرح ٚجٌكغ
 ، أعٍٛخ ِإوذ ذاْ  ٠إوذ جٌطشجذو ذ١ٓ جٌّغ١ٍّٓ ٚجٌّغ١ك١١ٓ   جٌطّٕٟأِش غشمٗ أعٍٛخ   :   جٌْال فٟس٠ٚذن أٔح ** 
ٗ ِقش**  ٖ ج١ًٌٕ ٚأِ  ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ جٌٛقذز جٌٛى١ٕس ذ١ٓ أذٕحء جألِس :    والٔح أذٛ

 فٛس ِقش ذحألَ ٚعش ؾّحٌٗ جٌطؾخ١ـ -          فٛس ج١ًٌٕ ذحألخ ٚعش ؾّحٌٗ جٌطؾخ١ـ  -
 ،أعٍٛخ لقش ذحٌطمذ٠ُ ٚجٌطأخ١ش ٌٍطخق١ـ ٚجٌطٛو١ذذؿرً ٌٗ لّس  ِْٕٛٞ ذؾٟء:  فٛس جٌّؿذ  ذٌٕح رسٚز جٌّؿ** 
ٚ عش ؾّحٌٙح جٌطؿغ١ُ    ضكص ٍٍٗ**   :       فٛس جٌّؿذ ذؾؿشز ٚجسلس جًٌَ 
ْ ِحم١حْ ٠ف١ذجْ جٌػرحش ٚ جالعطمشجس  جّطًّ -ضٕحعٍص ** "      ":        فْال

ٚ ّشجلس ِؿذ ِقشجٌذ٘ش "  ، ** " جألقمحخ         :     ضشجدف ٠إوذ أفحٌس 
ً ٚعش ؾّحٌٙح جٌطؾخ١ـ ضٕحعٍص جألقمحخ**            : فٛس جألقمحخ ذأؽخحؿ ضطٕحع
ٝ ٍّٝ ِح أٔىشٚج ؽح٘ذ ذش**           :   ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ ِمذجس ِىحٔس ِقش ّٕذ جهلل فّٛع

ٝ ٔفٛعٕحجٌٛفف ٠إوذ فذق جٌؾٙحدز ٚ ٍّٛ ِىحٔس ِ -                        ٝ ١ٍّٗ جٌغالَ ف  ٛع

 إٌـــص

لركٙح       ×: ؾٍّٙح  ص٘ح٘ح   جألّزجس ؼ جٌكؿس /: جٌّرشس  جٌْزس    وش٘ٙح xأ٘ٛجء  ؼ: قرٙح  ٘ٛج٘ح   ضْطشف × : ضؿكذ شـضٕى

 جٌم١ًٍ x: جٌىػ١ش   جٌٛفشجٌّكحعٓ     ؼ: جٌؿّحي   جٌكغٓ     جألقغحخ  ؼجٌؾشف : جٌكغد   جٌؾ١خٛخس  ×قغش جٌ:  جٌقرح

ُ ٚجٌّغ١كٟ: والٔح   جٌٛمحّس×جٌؾشف /: جٌّؿذ  جٌْال:ِٙال    س٠ٚذن  : ضغ١ش ٚضمٍد   جّطًّ    ج رس  ؼ: لّس  رسٚز     جٌّغٍ

    أؽٙحد /ؽٙٛد  ؼ: د١ًٌ ؽح٘ذ  : ٠ٛعف ١ٍّٗ جٌغالَجذٓ ٠ْمٛخ د٘ٛس ٚأد٘ش    ؼ:جٌضِٓ  جٌذ٘ش  ّمّص x : ضٛجٌذش ضٕحعٍص  

         ِٕضي  َ: ِىحٔس ّح١ٌس  ِٕحصي       أدخَ :  ِرحدب   آدجخ      وحرخx أذشجس ؼ : فحدق  شـذ       قمرس َ: جألصِحْ  جألقمحخ

 جٌىش٠ُ      : جٌمشآْ جٌْزوشجألٔحؾ١ً    ؼوطحخ جٌٕقحسٜ :  جإلٔؿ١ً: ٠طنحءي ذؿحٔرٙح وً ١َُّ   دٚٔٙح ٠مِ جٌٕغشري    ×  : لٛز ّض

 : ىٍرص دّص     قحٚي/  : أرٔد   ؾش: ضّض٠ك ٚضؾط١ص       ضفش٠ك      :٠م٠ٛٙح ٠إ٠ذ٘ح    : ؾّحّٗ ِٓ جٌٕحط ؼ أُِ  أِٗ

ً      ×: لحَ  ٔٙل:  ٔقشضٙح     ٔؿذضٙحؽح٠س ٚج١ٌّّٕس          : جٌٛ جٌغْح٠س ْ  ع١حْضىحع  أعٛجءؼ : ِطغح٠ٚح

ٓ :  ق١ٍفٟ    ٚفحي      ×ضشن ٚلي١ْس       :ؾفحء ٚ٘ؿش   : ِؿطِّ جٌٕحط      ِٛعُ      قٍفحءؼ ق١ٍف َ ِطْح٘ذ٠

 ِٛاطٓ اٌجّاي

 اٌّفشداخ
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ٚ أقّذ ِٕحصي**            ٝ  :  ذ١ٕٕح ٍّٝ آدجخ ١ّغ
ٝ ِٚكّذ ذحألسك جٌط  -      ْ ِٕحصي ّض ٠ذي ٍّٝ لٛز جٌرٕحء ٟفٛس آدجخ ١ّغ  ذٕٝ ١ٍّٙح جٌّقش٠ٛ

ٚ ٍّٛ ِىحٔطٙح          ٖ ج٢دجخ  ٛ ٘ز  جإلمحفس ضذي ٍّٝ عّ
ً ٠ذ :  دٚٔٙح ٠مِ جٌٕغش**       ِ جٌٕغش جٌطك١ٍك ّٕذ٘حضْر١ش ؾ١ّ  ي ٍّٝ ٍّٛ لذس ِقش ئٌٝ دسؾس ال ٠غطي١
 ضق٠ٛش ِقش ذأَ ضغطٕؿذ ذأذٕحتٙح ٌٍذفحُ ّٕٙح ٚ٘زج ٠ذي ٍّٝ غمطٙح ف١ُٙ :  ئرج ِح دّص جذٕٙح ٔٙل**     
 ِٓ أذٕحء ِقش  ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ عشّس جالعطؿحذس  :   ٔٙل **     

ٚ ّّشٚ ع١حْ**    جٌّغ١ك١١ٓٚجٌّغ١ٍّٓ  لٛز جالٔطّحء ٚجٌطشجذو ذ١ٓضْر١ش ٠ذي ٍّٝ  :     ِشلظ أ
ً ١ّذ ِٚٛعـُ ٟأٌُ ضش ف ** ٗ جٌطمش٠ش أعٍٛخ : و َ غشم  جعطفٙح

  إوذ جٌّْٕٟ ٠ٚٛمكٗذ١ّٕٙح ضشجدف ٠:   ٘ـؿش ال ؾــفحء ٚال** 

 

  ط/ ِٓ جٌؾحّش ؟ ِٚحرج ضْشف ّٕٗ ؟
 ٌؾحّش ِكّذ ّرذ جٌّيٍدج -
 جألص٘ش جٌؾش٠ف  فٟ، ضٍمٝ ض١ٍّْٗ ف١ْذ ِقش  فٟكحفَس عٛ٘حؼ َ ذّ 81ِْٓٔحفش ، ٌٚذ عٕس  ِقشٞؽحّش  -

ً جٌط١ٍُْ ، ٌمد ذؾحّش جٌرحد٠س ، ؽحسن  فٟ و١ٍسضخشؼ  ً فٝ قم ٚ ٌٗ ِإٌفحش  فٟدجس جٌٍَْٛ ، ٚ ّّ جٌكشوس جٌٛى١ٕس 
ٝ عٕس   َ 6ّٖٔٔذ٠ذز ِٕٙح د٠ٛجْ ِكّذ ّرذ جٌّيٍد ، ٚ ضحس٠خ آدجخ جٌٍغس جٌْشذ١س ، ٚ ١ٌٍٝ جٌْف١فس ٚ ضٛف

ٖ ط/   ؟ ِح أُ٘ جٌقفحش جٌطٝ ٚفف ذٙح جٌؾحّش ذالد
 جٌْحٌٟفح ١ٍُّٙ / ٚٚففٙح ذحٌٕغش ذحألَ جٌكْٕٛ جٌطٟ ضنُ أذٕحتٙح خٛ -

ً أْ ط  ؟ ِكد ٌرالدٖ  ٟجٌؾحّش ٚىٕ / دًٌ ّ
 ٔٗ عٛف ٠ٍرٟ ٔذجء٘ح ئرج دّطٗألٚ  -      ح ؽْش ذْطحذٙح ٌٗ أخز ٠خحىرٙح   ــ ألٔٗ ّٕذِ

ْ جٌْطحخ لحع١ًح ؟١ٌِطٝ ضْحضد جألَ ٚ / ط ٝ ٠ىٛ  ذ٘ح ؟ ِٚط
 ْٛد ئٌٝ أقنحٔٙح  ذْذ ىٛي غ١حخ ضْحضرٗ ّٕذِح ٠ -
 ٌغحتد ٔحفْح ٌٛىٕٗ ٔحذغح ِطفٛلًح٠ىْٛ لحع١ًح ئرج وحْ ٘زج جالذٓ ج -

ُ ٌٍٛىٓ ز جالِسِٚح َِح٘ش ٚقذ /ط  ؟ وّح فّٙص ِٓ جالذ١حش  ٚقرٙ
ٟ أٚ ِغٍُجٌٕذجأٔٗ ئرج  دّص ِقش جذٕٙح ٚلص جٌؾذز ٌرٝ جٌؿ١ِّ  -  ء ال فشق ذ١ٓ ِغ١ك
ْ خقحَ أ - ْ دٚ ُ ١ْ٠ؾٛ ً ١ّذ ِٚٛع  ٚ لي١ْسفٟ و

 حٔس ِقش ج١ٌَّْس ؟ ِٚح جٌٕط١ؿس ؟و١ف ضأعغص ِى /ط
ٝ ِٚكّذ ١ٍّّٙح جٌغالَ ٌزج ٠ط  - ٛ غحي ١َُّٚضأعغص ٍّٝ آدجخ ١ّغ  نحءي ذؿحٔرٙح وً ِح ٘

  فّح ٟ٘ ؟   روش جٌؾحّش ّذز أعرحخ ٌكد جٌّقشٞ ٌٛىٕٗ /ط 
ً ٚجٌطحس٠جٌ - ً ِقشٞ قرح ٚجٌؿّحي ٚجٌكغد جألف١  خ جٌْش٠ك جٌزٞ ٠فطخش ذٗ و

 ؟ ٌطشجذو ذ١ٓ أذٕحء جٌٛىٓ ٚمف رٌه دًٌ جٌؾحّش ٍّٝ لٛز ج /ط 
ٗ ِقش - ٖ ج١ًٌٕ ٚأِ ً ٚجقذ فىالّ٘ح أذٛ ٓ ٠ٕط١ّحْ ئٌٝ أف  أذٕحء جٌٛىٓ جٌّغ١ٍّٓ ٚجٌّغ١ك١١

ُ ِٚقٍك /ط  ْ ضفشلس ؽْرٕح ؟ ِٚح عر١ٍٙ ُ ؟ِٓ جٌز٠ٓ ٠ش٠ذٚ ُ ؟ ٚذُ ضقفٙ  طٙ
ٞ جألِس عر١ٍُٙ  -                                           جٌذٚي جالعطّْحس٠س  -         جٌٛؽح٠س ذ١ٓ ّٕقش
َ ِغطمرٍٙح  - ٗ ِحم١ٙح ٚ٘ذ ُ ضأخش جألِس ٚضؾ٠ٛ ُ ذحٌخغس ٚجٔكيحه جألخالق  -             ِقٍكطٙ  أففٙ

ُ ف١ٙح.. ٚمف رٌه  جروش جٌؾحّش ذْل جألٔر١حء جٌز٠ٓ ّحؽٛ / ط  ٟ ِقش ٚدٚس٘   ؟ف
 ع١ذٔح ٠ٛعف ٚوحْ ٌٗ دٚس ١َُّ فٟ ئٔمحر ِقش ِٓ جٌّؿحّس  -
-  ٗ ٖ ؽْرٙح فٟ دّٛض ٝ ٌٚذ ف١ٙح ٚعحٔذ َ  ٌٚوحْ ع١ذٔح ِٛع ٓ أً٘ ِقش ُِٙ دٚسٍّغ١ك١س ٚجإلعال  فٟ ضذ٠

ٟ أِسأفحد ؽشفٙح ِٚؿذ٘ -        د جٌؿِّ ذ١ٓ جإلٔؿ١ً ٚجٌمشآْ ؟ِحرج أفح /ط  ٓ جهلل . ح فٙ  لحِص ٍّٝ د٠
  ه ؟ ١ّٓ فٟ جألذ١حش أعٍٛخ ٔفٟ ٚؽش /  ط
ِ جٌذ٘ش ضفش٠ك ذ١ٕٕح  أعٍٛخ ٔفٟ  ٚئرج ِح دّص ِقش جذٕٙح ٔٙل   -  أعٍٛخ ؽشه فٍٓ ضغطي١

ُ " ٔىشض١ٓ ؟ ِٚحرج أفحد جٌْيف ؟ ط/         ٌّحرج ؾحءش " ١ّذ ِٚٛع
َ ٚجٌؾّٛي ، ٚجٌْي -          ُ : ٔىشضحْ ٌٍّْٛ  ف أفحد جٌىػشز١ّذ ِٚٛع

ً ؟ ٌّٚحرج ؟    ،   " ٌٙح جٌْزس ط/           جٌْزس ٌٙح  "  أ٠ّٙح أؾّ
ٛ ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ  -   ٌٙح جٌْزس -       ُ جٌؿحس ٚجٌّؿشٚس ٠ف١ذ جٌطخق١ـ ٚجٌطٛو١ذ ٚ٘  ألٔٗ أعٍٛخ لقش ذطمذ٠

ً  (  ؾحء ٌٕؿذٔٙح  ،      ٔٙل ٌٕؿذضٙح )    / ط              ؟ ٌّٚحرج ؟أٞ جٌطْر١ش٠ٓ أؾّ
 ٔٙل ٌٕؿذضٙح ؛ ألٔٗ ٠ذي ٍّٝ عشّس جالعطؿحذس ٌٕقشز جٌٛىٓ  -              
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 ِٚٓ وحْ ٠مٛد٘ح ؟؟  ِطٝ ٍٙشش جٌيحتشز جٌّقش٠س ط/ 

ٛ جٌغشٚخ وأٔٙح ضغطكع ج١ًٌٍ  - ّٕذِح وحٔص جٌؾّظ ض١ًّ ٔك

 جٌٍَُّ ٍّٝ جٌٛفٛي 

ٗ ص١ٍِٗ ِؿح٘ذ  - ٗ ِٕطقش ِْٚ  ٠مٛد٘ح ى١حس ِقشٞ جعّ

ٚ ط/  ً جٌْذ ٛ ِحرج فْ  رٌه ؟  ٔط١ؿس؟ ِٚح  6ٙ1ٔفٟ ١ٔٛ٠

ُ ِّشجش جٌيحتشجش ٚضغ١ذ جٌؿٛ دِش -  ١ٍّٗ ع١يشٚ  َِْ

 6ٙ1َٔ ٛحسغس جٌٕىغس جٌّذ٠ٚس ذّقش ١ٔٛ٠قٍص وجٌٕط١ؿس -

ٟ ىحتشضّٙح ؟ط/    ّالَ قشؿ ِؿح٘ذ ِٕٚطقش ّٚ٘ح ف

ٚ جإلعشجت١ٍٟ أٞ  - قشؿ ِٕطقش ِٚؿح٘ذ أْ ٠ٍكمح  ذحٌْذ

ٓ ِٓ  ذغو ٔ ً أْ ٠طّى ٖ ٍّٝ  ع١ٕحء، ذْذ أْ خغحتش لر فٛر

 دِش َُِْ ِّشجش ٌٍيحتشجش جٌّقش٠س ٚضغ١ذ جٌؿٛ

ٚ  جروشٌّٖٕطقش ِٚؿح٘ذ  /ط  ؟ ِٛلف ِٓ ِذسّحش جٌْذ

-  ٚ ٟ جٌؿٛ ؽح٘ذج سضال ِٓ ِذسّحش جٌْذ أغٕحء ى١شجّٔٙح ف

ٖ ذحٌىحًِ  فٙؿّح ١ٍّٗ ٚدِشج

 و١ف أف١رص ىحتشز ِٕطقش ِٚؿح٘ذ ؟ ط/ 

ٚ  ضر - ِ ىحتشضّٙح ّذد ِٓ جٌذذحذحش ّٕذِح دِشج ِذسّحش جٌْذ

  طٙح فٛخ جٌيحتشز فأفحذطٙح ذمز٠فسجٌطٟ ٚؾٙص ِذف١ْ

 ِح ٔط١ؿس ضٍه جإلفحذس ٍّٝ ِٕطقش ِٚؿح٘ذ ؟ ط/ 

أف١د ِؿح٘ذ ئفحذس ذحٌغس ؾٍْطٗ ٠ٙرو ذٍَّطٗ فٟ أقذ ٚد٠حْ  -

ُ ٠ىٓ  ع١ٕحء ٚقحٚي ِٕطقش جٌقّٛد ذحٌيحتشز جٌطٟ جؽطٍْص ٌٚ

ً وٙفأِحِٗ ِفش ِٓ جٌٙرٛه ذٍَّطٗ   فٙرو ذمشخ ِذخ

ٟ ر٘ٓ ِٕطقش ٌُٚ ٠فحسلٗ ؟س/     ِح جٌّؾٙذ جٌزٞ ًٍ ف

 سأٞ ِٕطقش ِؾٙذج ٌُ ٠فحسلٗ ىٛجي ق١حضٗ ِؿّّٛس ِٓ -      

ً لٛط فٟ              جٌزتحخ ٠مٛد٘ح رتد ٌٗ غشز ذ١نحء ٍّٝ ؽى

ٗ ضك١و ذّؿح٘ذ غ١ش            محدس ٍّٝ جٌّمحِٚس غُ سفِجٌؾرٙط

ٝ أٍّٝ فطٛعيص لشؿ جٌؾّظ غُ جٌزتد س            أعٗ ئٌ

ٓ ِْٗ ٍّٝ ِؿح٘ذ                ِٚ ُ ٗ ٚ٘ؿ  ٚلطٍٖٛخفل سأع

ٗ ؟ ِٚح ُأغش /  ط ِ ِٕطقش ذْذ أْ خفل جٌزتد سأع ِحرج ضٛل

 ؟ رٌه ١ٍّٗ

ٟ ١ٍّٗأْ جٌزتد  ضٛلِ ِٕطقش - ٗ ِؿح٘ذ ٚلن    لذ فطه ذقذ٠م

 سجـ فٟ غ١رٛذس ١ّّمس   أغش رٌه 

 خش مٛء ِٓ جٌؾّظ فٟ ٘زج ج١ٌَٛ؟ِح جٌزٞ إٍّٔٗ آ ط/ 

-  ً١ٌ َ ٟ جٌٕٙحس ٍِْٕس لذٚ أسعٍص جٌؾّظ آخش مٛء ٌٙح ف

 َ ٛ  ٘أعٛد ٍِٟء ذحٌكضْ ٚجألٌُ. جذطذجء ِٓ ٠ٛ ١ٔٛ٠ٔ6ٙ1َ 

ٗ ؟ط/    ِحرج أفحخ ِٕطقش ذْذ رٌه ؟ ٚأ٠ٓ ٚؾذ ٔفغ

ٗ سجـ ِٕطقش فٟ غ١رٛ -   ذس ١ّّمس أفحق ِٕطقش ِٓ غ١رٛذط

ٟ خ١ّس ٠ك١و  -  ذٗ أسذْس سؾحي ِٓ ذذٚ ع١ٕحءٚؾذ ٔفغٗ ف

 ذُ أخرش جٌؾ١خ ِٕطقًشج ؟ ط/

ٖ جٌؾ١خ ذحْ ع١ٕحء ج  - ١ٍّٕٚح أْ  قطٍص ع١ٕحء وٍٙح،أخرش

 ٕٔطَش قطٝ ْٔذ جٌطشض١رحش جٌالصِس ٌْٛدضىُ

 ِح أغش لشؿ جٌؾّظ جألقّش ٍّٝ ِٕطقش ؟ ٌّٚحرج ؟ط/ 

وٍّح سأٜ لشؿ جٌؾّظ وحْ ٠ْحٟٔ ِٓ أصِس ٔفغ١س قحدز،  -

ً فألْ ٘زج جٌ ٖ لرً ِمط َ ّؾٙذ ٘ٛ آخش ِؾٙذ سآ ٗ ٚلذٚ ذ٠م

 ١ٔٛ٠ٔ6ٙ1َٛ ٘ ١ٌٍس 

ٗ ئٌٝ أٍ٘ٗ  - ٖ ٠م١ٓ ذمشخ ّٛدض  وحْ ٠ٍّإ

 ؟ٗ ِح جٌّذز جٌطٟ ألحِٙح ِٕطقش ِِ جٌرذٚ ؟ ِٚحرج وحْ ٠ؾغٍط/

جٌغُٕ ىٛجي جٌٕٙحس ٠ٚر١ص فٟ جٌخ١ّس  ٠شّٝ وحّْؾشز أؽٙش  -

ً ذحٌٗ أِش ٚجقذ ٘ٛ ٚ - ٝ ِح ٠ّىٓأْ ٠ْٛد ئٌٝ أٍ٘ٗ ذ ٠ؾغ  ألق

 

 

 

ِ  ضغطكع   : ِٙشخ     ِفش     :  ضطؿٗ   ض١ًّ ِ         ٚ: ضذف  : جٌّٕطؾشز جٌّذ٠ٚس        َّ٘ٛ ؼ: ٘ذف  ُ٘ضؾؿ

    : دجس / ىحس    قٍك         : ع١يش        ضغ١ذ: ٔؾش        ذغو     : ؾحءش    قٍص     وٛجسظ ؼ : جٌّق١رس  جٌىحسغس

ٗ       ٔفٛرٖ وٙٛف                        ؼ: فطكس فٟ جٌؿرً  وٙف: جٌػرحش        جٌقّٛدّس       : ؾّح سضال   : ِإغشز       ذحٌغس: ع١يشض

ٟ سأعٗ  غشز  أٍ٘هٚ : لطً  فطه  ؾرحٖ           ؼس جٌشأط : ِمذِ ؾرٙطٗ: أّمرٗ          ضرْٗغشس     ؼ: ذ١حك ف

ً          ضٛلِ : ع١يشش ١ٍّٙح                              جقطٍص            ٔفِ: ال  الذأط: جٔيٍك          سجـ        : فمذ جٌّٟٛ غ١رٛذس: ضخ١

ٟ / ٠طأٌُ ٠ْحٟٔ ٖ               : ٠محع  جٌٙض٠ّس   ٚجٌّشجدجٌّشك  : ّٛدز جٌٕىغس     أصِحش ؼ: ِؾىٍس  أصِسذحٌٗ : فىش

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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ٚ  ؟   ط/ ِح جٌّذز جٌطٟ لنح٘ح ِٕطقش ذ١ٓ جٌرذ
ٚ ّؾشز أؽٙش -  ٟ ِٕطقش ذ١ٓ جٌرذ  لن

  ط/  ِح جٌرؾشٜ جٌطٟ ذؾش ذٙح جٌؾ١خ سجغد ِٕطقًشج ؟
-  ٖ ً جٌؾ١خ سجغد ٍّٝ ِٕطقش ٚأخرش فٟ ئقذٜ ج١ٌٍحٌٟ دخ

ٗ ئٌٟ أٍ٘ٗ  ذأٔٗ لذ ضُ ضشض١د ّٛدض

 قش ذؾشٞ جٌؾ١خ سجغد ؟ط/ و١ف ضٍمٟ ِٕط

 ضٍٙف ٌّْشفس جٌّّٛذ جٌزٞ ع١كذظ ف١ٗ رٌه  -

ٖ جٌؾ١خ سجغد ؟  ٌّٚحرج  ؟  ط/ ِح جٌّّٛذ جٌزٞ قذد

 ذْذ غالغس أ٠حَ ّٕذِح ٠خطفٟ جٌمّش -

ٚ ١ٍّٗ ذغٌٙٛس -  قطٝ ال ٠غطذي جٌْذ

ط/ فف جٌٛدجُ ذ١ٓ جٌؾ١خ سجغد ٚ ِٕطقش ؟ ِٚحرج ىٍد 

 جٌؾ١خ ِٕٗ ؟

ُ ٠ْض ١ٍّٕح فشجله ٠ح ذٕٟوحْ ٚدجّح قحسج ٚل -  حي جٌؾ١خ: و

أْ ٠ْٛد ٌض٠حسضُٙ ِشز أخشٜ ٚلذ غأس ٌٕفغٗ : ىٍد ِٕٗ  - 

ٗ ٌٚقذ٠مٗ  ٌٚٛىٕ

ٖ ؟ ُ ّٚذ   ط/ ِح أغش وٍّحش جٌؾ١خ سجغد ٍّٝ ِٕطقش ؟ ٚذ

ٝ ىٛي ق١حضٟ ِح  - جغشٚسلص ١ّٕحٖ ذحٌذُِٛ ٚلحي : ٌٓ أٔغ

 ٟ ِْ ٖ  فٍْطّٛ

ٖ ذأْ ٠ٍطمٛج - سش ع١ٕحء ِٓ دٔظ ضكش ِشز أخشٜ ٚلذ ّٚذ

 جألّذجء 

 

 

 

 ط/  و١ف ّحد ِٕطقش ئٌٟ أٍ٘ٗ ؟

ٞ ٚضمحذً ِِ أقذ  - ً ئٌٝ ٔفك عش ً قطٝ ٚف عحس ذقكرس د١ٌ

 ٞ ُ ذؾش جٌنفحدُ جٌرؾش٠س جٌزٞ أّيحٖ ِالذظ ١ٌشضذ٠ٙح ونفذ

ً ؽشٚق  ٚذذأ جالغٕحْ جٌغرحقس ٚٚفال ئٌٟ جٌؾحىة ج٢خش لر

  أٚي مٛء ٌٍقرحـ

ً ئٌٝ جٌنفس جألخشٜ ؟ ط/ ِحرج أدسن ِٕطقش ّٕذِح   ٚف

أدسن أْ سقٍس جٌْٛدز ٌغ١ٕحء لذ ذذأش ذْذ أْ جٔطٙص سقٍس  -

 جٌْٛدز ئٌٝ جألً٘

ٝ ؟ ٌّٚحرج ؟ط/   وُ ؽٙشج لنح٘ح ِٕطقش فٟ جٌّغطؾف

ٝ جٌمٛجش جٌؿ٠ٛس  - ٝ خّغس أؽٙش فٟ ِغطؾف  لن

١ٌغط١ْذ جضضجٔٗ جٌٕفغٟ  ١ٌٚقرف أوػش جعطْذجدج ٌٍْٛدز ئٌٝ  -

 جٌخذِس ِشز غح١ٔس

ٗ جٌمطح١ٌس ؟  ط/  ذّح فٛؾة ِٕطقش ّٕذِح ّحد ئٌٝ ٚقذض

ً ٚجٌطذس٠د  -  فٛؾة ِٕطقش ذطغ١شجش ور١شز فٟ َٔحَ جٌّْ

 جٌؿ١ِّ أفرف أوػش جٌطضجِح ٚأوػش ؾذ٠س فٟ جٌطذس٠رحش  -

ضُ ئدخحي   ضكغ١ٕحش وػ١شز ٍّٝ جٌيحتشجش ضض٠ذ ِٓ لذسضٙح  -

 جٌٙؿ١ِٛس ٚجٌّٕحٚسز ٚعشّس جالٌطفحف 

ٔطرح٘ٗ ٔرشز جٌػمس ٚجإل٠ّحْ جٌطٟ ٠طكذظ ذٙح جٌؿ١ِّ وّح ٌفص ج -

ٖ ّٚٓ ٔقشز جهلل ٌُٙ   ّٓ قمُٙ جٌزٞ الذذ أْ ٠غطشدٚ

ُ وحْ ٠ؾْش؟ط/  ٟ جٌطذس٠رحش ؟ ٚذ  وُ عٕس لنح٘ح ِٕطقش ف

-  ً ٝ خّظ عٕٛجش وحٍِس ِٓ جٌطذس٠د جٌؾحق جٌّطٛجف  لن

-  ٖ ـ جالٔطقحس ضٍّإ ً ٠َٛ ِٕٙح أْ سٚ  وحْ ٠ؾْش فٟ و

ٗ ع١    ٝ جٌؾ١خ سجغد لش٠رح ٚع١أخز ذػأسٖ ٚأٔ ٍم

 

             أدٌس ، أدالء   ؼِشؽذ :   د١ًٌ              جٔطمّص :    غأسش          ذحسد  ٚ فحضش ×:    قحس     :  جٌؾٛق   جٌٍٙفس

ًِح      ِفش  ال:    ال ذذ    أٔفحق           ؼ: ِّش  ٔفك    جِطألش    :  جغشٚسلص     جٌّخحدّس :  ِٕحٚسز           جٔنرحًىح:   جٌطضج

ً :   جٌنفس  ٝ :    غح٠س    جٌنفحف ٚجٌنفف ؼ  جٌغحق ُٞ ٚغح٠حش  ؼ ِٕطٙ  أدٔحط  ؼٔؿظ ٚٚعخ :  دٔظ           غح

 ٠ْػش    :   ٠غطذي            جٌقْد :    جٌؾحق              جعطمرحي  ٌٚمحء  ×فشجق :   ٚدجُ      جٌّٕميِ   ×  :   جٌّططحذِ

ُ ّٚشف :    أدسن    ٠قْد :   ٠ْض ٖ :  جضضجٔٗ     فٙ           ىحلطٙح :   لذسضٙح        ضدضؿٙض ٚضش:   ضْذ       جميشجذٗ  ×٘ذٚء

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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ٝ خشؼ ؟ ِٚحِح جٌّمقٛد ذحٌّحسد جٌّقشٞط/   ؟قمك رج؟ ِٚط

 جٌّمقٛد ذٗ جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ  -

َ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش  خشؼ  -  جٌغحّس جٌػح١ٔس ٍٙشج ٠ٛ

ً جٌطٛلْحش  - ً جٌم١ٛد ِٚطفٛلح ٍّٝ و  قيُ و

ًْ ً ط/ " مشذص فشُٚ جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ ِػًٍح سجت ح ِٓ أؾ

  ٚمف رٌه ؟ ضكم١ك جٌٙذف ٠َٛ جٌغحدط ِٓ أوطٛذش" 

 جٔيٍمص ٔغٛس جٌؿٛ ضْرش جٌمٕحز  -

ٚ ٚلالّٗ جٔيٍمص - ْ جٌْذ  ىٍمحش جٌّذف١ْس  ضذن ققٛ

ً ٠ٕؾثْٛ ؾغٛس جٌْرٛس  -  ؽشُ جٌؿٕٛد جٌرٛجع

ٚ ؟   ط/ ِح أغش ف١كس " جهلل أورش " ٍّٟ جٌْذ

جألسك ضكص  صٚصٌضٌجٌؿٕٛد جٌّقش١٠ٓ  ِغ١شز  صذحسو -

 ٚ َ جٌْذ ٖ ٘حسذ١ٓ أِحَ جٌضقف جٌّمذط ٚألذج  فش ؾٕٛد

ٟ ِْشوس جٌْرٛسضكذظ ّٓ دٚس جٌي١حس ِٕطقش ط/    ؟ف

جٌز٠ٓ قٍمٛج ذيحتشجضُٙ ٌذن  ِٓ أٚجتً جٌي١حس٠ٓ وحْ ِٕطقش -

ٚ ٚجٌمنحء ٍّٝ ِٕ ققْٛ  ٖ ِشجوض حىك ضؿّْحضٗ ٚضكي١ُجٌْذ

ٛ ٠القك ذيٍمحضٗ جٌْط/   ذٚ ؟ ِح جٌزٞ ضخ١ٍٗ ِٕطقش ٚ٘

-   ً ً ىٍمس ٠يٍمٙح وأٔٗ ٠ركع ّٓ جٌزتد جٌزٞ جقط وحٔص و

جٌٛىٓ ٚجغطقد جألسك وحٔص جٌزتحخ جٌطٟ ضٙشخ ِٓ أِحِٗ 

 ٗ ٗ ضّحِح رٌه جٌزتد جٌزٞ جفطشط فذ٠م ِٓ ؾٕٛد جألّذجء ضؾر

 جٌؾ١ٙذ ِؿح٘ذ

  ِح جٌّذز جٌطٟ جعطغشلطٙح ِْشوس جٌْرٛس ؟ط/      

  ِٚح جٌزٞ قممٗ جٌٕقش ؟            

 عص عحّحش جعطغشلص جٌّْشوس   -           

 فشفص أّالَ ِقش فٛق ع١ٕحءضُ جٌٕقش ٚس -          

 

ٖ ؟ ٌّٚحرج ؟ط/  ْ ِٕطقش ِٓ لحتذ  ِطٝ جعطأر

 ذْذ جٌٕقش ذأعرُٛ  -

ألدجء ِّٙس خحفس ٌُ ٠فحسلٗ قٍُ جٌم١حَ ذٙح ىٛجي  -

 جٌغٕٛجش جٌغص  
 

ٝ ٠أخز ط/  ذػأسٖ ٚغأس ِح جٌّّٙس جٌطٟ لحَ ذٙح ِٕطقش قط

 ص١ٍِٗ ِؿح٘ذ ؟

ٗ قطٝ  لحد أقذ صِالتٗ جٌيحتشز ًٍٚ  - ِٕطقش ٠ؾكز رجوشض

ٛ ِٚؿح٘ذ ِٓ لرً  ٍٙشش ٌٗ جٌّٕيمس جٌطٟ عمو ف١ٙح ٘

ٗ ذأٔٗ ع١ٙرو ٚ٘رو ِطأذيح ِذفْح ِٕطقش  فأؽحس ٌقذ٠م

خٍف  سؽحؽح ٌّٚف جٌىٙف جٌزٞ جخطرأ ذٗ ِٓ لرً ٚؾٍظ

َ جٌزتد   ضً سٍِٟ ِٕطَشج لذٚ
 

 ز ِٕطقش ذػأس ص١ٍِٗ ِؿح٘ذ ؟ ف أخو١ط/ 

وحْ لشؿ جٌؾّظ لذ جصدجد ضٛ٘ؿح ذٍٛٔٗ جألقّش  -

ٚ جٌغشز جٌر١نحء ٚعشّحْ ِح ذشص ج ِٓ خٍف ٌزتد ر

ٗ ِؿّّٛس  ِ ٚ جعطْذ ِٕطقش جٌزتحخجٌٛجدٞ ضقكر سف

ً أٚي  جٌزتد سأعٗ ١ٌمحذً لشؿ جٌؾّظ جألقّش وّح فْ

ٟ جٌٍكَس رجض ِ ِشز غُ خفنٙح ٚف ٙح جٔيٍمص سفحفحش ِذف

ُ جٌزتد  ِٕطقش  غح١َٔحٍِْٕس أٔٗ ٌٓ ٠شفِ سأعٗ ٌطخطشق ؾغ
 

ً ٍّٝ ِٕطقش ؟ ِٚح جٌزٞ ضخ١ٍٗ ؟ ط/   ِح أغش رٌه جٌّْ

ٗ ١ٌمحذً لشؿ جٌؾّظ ِطّطّح ذفشقس  - سفِ ِٕطقش سأع

ً ئ١ٌٗ أٔٗ ٠شٜ  غحِشز : ) جهلل ٠شقّه ٠ح ِؿح٘ذ (  ٚخ١

 جذطغحِس لشؿ جٌؾّظ جألقّش  

 ؟ ٌْشخ ؾ١ّْحِح أغش جٌٕقش  ٍّٝ ِقش ٚجط/ 

ٝ ذحٌٙض٠ّس  -  أغرص لٛز جٌؾْد جٌّقشٞ ٚجٔٗ ال ٠شم

ُ ،  قمك جٌْضز ٚجٌىشجِس ٌٍؾْد جٌْشذٟ وٍٗ -  دٌٚسقي

ً جٌطٟ ضْطرش ؾ١ؾٙح ٘ٛ جٌؿ١ؼ جٌزٞ ال ٠مٙش  ئعشجت١

ٚ ، ؼفحقد  :     ر٠ٚمٛٞ        :    ٠ؾكز      أخز لًٙشج :   جغطقد     : ضكيُ    ذنـض ٞ    رٚ  ِذ٘ؾس:     سجتْس رٚ

ًّح      ضٕفز:   ضخطشق َُِشجد      ؼ جٌّْالق  :  جٌّحسد      ؽذ٠ذز ل٠ٛس:   ٘حدسز    ِطكذًغح ذقٛش ِّٙٛط :   ِطّط ِشدز ، 

ٓ  َجٌّٛلِ ج١ٌِّٕ :   ققْٛ    جٌم١ذ َجٌّمقٛد جٌزي  :  جٌم١ٛد     جٌرحعً   َ جٌؾؿحُ :    جٌرٛجعً       ؾر١ٕٗ :  ؾرٙطٗ    قق

     ضكشوص :   سفشفص          :  ٌّْحًٔح   ضًٛ٘ؿح     غنٓ  َأغٕحء :  غنْٛ   ذذأ  :    ؽشُ   جٌّذٔظ  ×جٌّيٙش :   جٌّمذط

ٓ   لّمُ        ؽذ٠ذز    :       غحِشز          ِّغًىح ضكص ئذيٗ :      ِطأذًيح  لّحلُ        ؼ:  ِخرأ ِٚىّ
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 حٌّفَىحص

 َِص
حٗظؼٍض فـؤس 

 أهّيص×
 حإل٘الن

 أهفض×أظَٙص  ١ِٜزش )ؽ(وٛحٍع
ٚحٌٜؼخد حٌّلٓ 

 )َ(ٗي٠يس

كخوّٙخ / لخثي٘خ / 
 ٍث١ٔٙخ )ؽ(ُػّخء

 حٌـزخٔش×حٌ٘ـخػش 
ِخ ٠ىَٖ حإلٔٔخْ 

 )َ(حٌّىَٖ

حٌالِؼش حٌَّحى: 
 حٌوخىػش

 ىهٍٛح / طؼّمٛح حٌؼٍٛس ٚحٌلّخٓش

 حٓظٌٛٛح حٌؼخرظش ٚحٌَحٓوش َلزًَِ / ٚحفك×ٍفٞ 

 ِخٌض ٠ٔظؼ١َُ٘ )ؽ(فَحثْ

 حٌفَحٍ×حٌؼزخص  أٗخٍ
أٛٛحص ػخ١ٌش 
)َ(١ٛلش 

 ّ٘ٔخص×

حالٓظ١الء ػ١ٍٙخ / 
 كَِخٔٗ ِٕٙخ

 هٍف )َ(ػمذ حألؿٕزٟ )ؽ( حٌيهالء

 ٌلمٗ ٠طّجٕٖٛ×٠و١فٖٛ  ُح٘يح×ٍحغزخ 

 ِميِش )ؽ(١الثغ
رّٛحُحطٙخ حٌَّحى: 

 أِخِٙخ
 أؿٙيٖ حٌظؼذ

 ِخص ٌِٔض فٟ حٌط١ٓ ِٛحؿٙش

ح ٠وّي×٠٘ؼً  ًَ  أٛلخرٗ )َ(ٍف١ك وؼ١

 أٛلخد )َ(ًٞ
حٌَحٟٟ / × حٌغخٟذ 

 حٌٙخىٞ
١ِٕغ لٛٞ / 

 ٟؼ١ف×

 طمٜٛ×ط٠ؼف  ؿّغ حهظفض× ظَٙص 

حٌـِح٠ٍٓ 
خد َّٜ  )َ(حٌم

 ٠ظٛلفْٛ×٠زيأْٚ  ِظـ١ٙٓ اٌٝ

أٍٓلش )ؽ(أػظيس / 
 أػظي / ُػظُي

حٌّم١ّ١ٓ ٚحٌٔخ٠َ٘ٓ 
 ٌلَحٓش حٌليٚى

 )َ(حٌفظ١ٍش

هخف١ش / ِٔظظَس 
 ظخَ٘س×

 حٌٌٞ ال ٓالف ِؼٗ
٠ؼ١َٚٔٙخ / 
 ٠٘ؼٍٛٔٙخ

 ٠وَؽ
ِٔخكظٙخ )ؽ(ٍلغ / 

 ٍلخع
 فظلخص )َ(ػغَس

٠ٔظمَ / ٠ٙيأ 
 ٠٠طَد×

ؿّخػش ِٓ حٌـ١ٖ 
 )ؽ(حٌلخ١ِخص

 أفميُ٘ ػمٌُٛٙ



 

 

ٓوخ / رٌي / طزَع 
 روً×

 حإلفخلش× حإلغّخء حٔظظَ

فظخس رىَ ٌُ طظِٚؽ 
 َػ١ِّذ )ؽ(ػٌحٍٜ×

 ٠ٜٛد / ٠ٛؿٗ ٠مخطٍْٛ

فم١َ ×غٕٟ 
 )ؽ(أػ٠َخء

 ً٘ذ×ؿخء  حٌلخٍِش ٚحٌٕخلٍش

 ٠َٔلٛٔٙخ حٌمٕخرً )َ(ل٠ٌفش
ِٕخٍس ٠ئًْ ػ١ٍٙخ 
 ٌٍٜالس )ؽ(ِآًْ

 حٌّظظخ١ٌش ٠وّيْٚ×٠٘ؼٍْٛ  رخٌَٟخ×رخإلوَحٖ 

  لٛطٗ ٍٚٓطخٔٗ حٌظَحد حٌّزًٍ

  طفَق×حؿظّغ  ِيحهً )َ( ِٕفٌ

  طوظفٟ×طَظَٙ  ِٕغ

 غطٝ
حألٍحٟٟ حٌظٟ طل٢١ 
 رٙخ ح١ٌّخٖ )َ(ؿ٠َِس

 

  ط٠َي ٚططٍذ ٘ـُ
 

 وإجاباتها أسئلة

          ماذا فعل نابلٌون قبل نزوله مصر؟ ٔس

قبل نزوله إلى اإلسكندرٌة أرسل رسوله إلى السٌد )محمد كرٌم( محافظها وقتبذ ٌإمنه على مركزه وٌعر  علٌه  ٔج

 البقاء فً منصبه إذا هو ساعد الجٌوش الفرنسٌة على النزول إلى أر  الوطن 

 / لماذا  لم ٌستج ُّ محمد كرٌم لرغبة نابلٌون؟ نابلٌون ؟ وعالم ٌدل ؟ما موقف محمد كرٌم من مطل ُّ  ٕس

أبى أن ٌترك بالده فرٌسة لهذا الجنبً أبى أن ٌلقً سالحه من ٌده وعاد ٌكافح على رأس بقٌة من المجاهدٌن  ٕج

 صهإخال حتى قب  علٌه رجال نابلٌون وأرسلوه إلى القاهرة لمحاكمته / وٌدل على حبه للوطن وتضحٌته و

بالرصاص  االحكم / القتل رمًٌ  ٖجما الحكم الذي صدر ضد محمد كرٌم ؟ ومن الذي أوصى به للمجلس العسكري؟  ٖس

مع مصادرة أمواله وأمالكه على أن ٌكون له الحق فً أن ٌفدي نفسه بـ )ثالثٌن ألف لاير(  / الذي أوصى بذلك 

 )نابلٌون(

قال )لحظة أٌها القوم أما حٌاتً فلست متمسكاً بها وال حرٌصاً  ٗج؟ ماذا قال محمد كرٌم عندما سمع الحكم علٌه ٗس

 "قل لن ٌصٌبنا إال ما كت ُّ هللا لنا" :علٌها فهً منهٌة فً وقتها المحدد لها وقد قال هللا فً كتابه العزٌز

 من الزعٌم الذي التف حوله الشع ُّ بعد أن تولى الزعامة ؟ وماذا فعل ؟    ٘س

 .الصفوف وراح ٌشعل ح ُّ الوطنٌة فً الصدور وٌنظم الصفوف فً كل حً وفً كل مكان )عمر مكرم( / تقدم ٘ج

 متى غادر نابلٌون مصر ؟ ولماذا ؟ ومن الذي تولى القٌادة بعده ؟ ٙس

 م / وذلك عندما علم بتدهور مركز فرنسا الحربً فً أوربا / الذي تولى )كلٌبر(799ٔفً أغسطس  ٙج

فً عهده انطلقت من القاهرة ثورة عنٌفة للمرة الثانٌة فاقت  7ج ً عهد كلٌبرصف باختصار ثورة المصرٌٌن ف 7س

 صمدوا للمستعمرٌن وكتبوا بدمابهم قصة البطولة الحقة  اوكبارً  اونساًء صغارً  كل حد واشترك فٌها الجمٌع رجااًل 

الغذٌة إلى الشع ُّ حتى خٌم شبح نع وصول محاصر القاهرة بالمدافع الثقٌلة و 8جماذا فعل كلٌبر لٌخمد الثورة ؟ 8س

 ال جوع ٌخٌفه وال مدافع ترهبه  االجوع على أهل القاهرة ومع ذلك ظل الشع ُّ ثابرً 

 هل اقتصرت المقاومة على أهل القاهرة وحدهم . وضح ذلك  9س

لم تقتصر علٌهم وحدهم بل وجد الفرنسٌون من شع ُّ مصر فً كل مكان ما وجدوه من أهل القاهرة فامتدت  9ج

 لمقاومة إلى منطقة البحر الصغٌر / ومنطقة الصعٌد ا



 

 

 من بطل المقاومة فً منطقة البحر الصغٌر ؟ ٓٔس

 هو )حسن طوبار( وكان زعٌما لمنطقة المنزلة وكان ٌمتلك مراك ُّ صٌد كثٌرة  ٓٔج

 ما الذي قام به لمواجهة حملة نابلٌون ؟ ٔٔس

ى والبالد وأهلها وراح ٌنظم صفوفهم وٌثٌر الحمٌة فً لم تكد تبدأ الحملة حتى اتصل طوبار بمشاٌخ القر ٔٔج

 صدورهم وٌحرك فٌهم روح الوطنٌة حتى استطاع أن ٌشجعهم على المقاومة والصمود أمام العداء

 وبحٌرة المنزلة ةتقع بٌن المنصور ٕٔجأٌن تقع منطقة البحر الصغٌر ؟ ٕٔس

 لوا فً ضمه إلٌهم . فماذا فعلوا ؟أراد الفرنسٌون إرها ُّ )حسن طوبار( ورجاله بعد أن فش ٖٔس

 جهزوا سفنهم واتجهت إلى بلدة الجمالٌة لمحاربتها والقضاء على من فٌها  ٖٔج

 ماذا حدث لسفن العدو عندما وصلت بلدة الجمالٌة ؟ ٗٔس

 عندما وصلت وأصبحت بمحاذاتها وحلت فً بحر أشمون من قلة المٌاه فٌه  ٗٔج

 سفن العدو ؟ ما موقف المصرٌٌن عندما وحلت ٘ٔس

 من الرصاص والحجار  انتهزوا الفرصة وراحوا ٌمطرونهم واباًل  ٘ٔج

نشبت معركة عنٌفة دامت خمس ساعات انتهت بانتصار المصرٌٌن  ٙٔجما نتٌجة المعركة فً الجمالٌة ؟ ٙٔس

 وانسح ُّ الفرنسٌون ولكن بعد أن تمكنوا من إشعال النار فً البلدة 

 مساعدة أهل دمٌاط . وضح ذلك .كان لحسن طوبار دور فً  7ٔس

عندما امتد له ُّ الثورة فً دمٌاط قرر حسن طوبار والشع ُّ الثابر من حوله أن ٌدخلوا دمٌاط وٌعاونوا أهلها  7ٔج

م تحرك أهل البالد المجاورة لدمٌاط وتحركت 798ٔمن سبتمبر سنة  ٙٔعلى التحرر من قبضة المستعمر وفً لٌلة 

ى دمٌاط لالشتباك مع الفرنسٌٌن وكان أول ضحاٌاه الجنود الفنسٌون المرابطون فً سفن )حسن طوبار( واتجهوا إل

 المواقع المامٌة للمدٌنة واستمر زحفهم حتى اشتبكوا مع قوات فرنسا وأدبوها خٌر تؤدٌ ُّ 

 لهم  اوذلك لٌتحصنوا بها واتخذوها معسكرً ؟ ل / تراجع المصرٌٌن إلى قرٌة الشعراء علبم ت8ٔس

امتدت وانتشرت فثار أهالى )عزبة البرج( وقتلوا  9ٔجمدى امتدت الثورة ؟ وما موقف الجنرال فٌال ؟إلى أى  9ٔس

الواقعة على النٌل وراحوا ٌؤخذون السفن الحاملة للجنود  الحامٌة الفرنسٌة التً بها  / وتربص سكان )مٌت الخولً(

ه وفقد أعصابه فامتأل بالحقد على الثورة والثوار موقف فٌال جن جنون/  الفرنسٌٌن وٌهاجمونها وقتلوا كثٌراً منهم

 وراح هو وجنوده ٌقتحمون القرى وٌنهبونها وٌقتلون نساءها وأطفالها ورجالها ثم ٌشعلون فٌها النار

 ماذا فعل بونابرت للقضاء على بلدة المنزلة ؟ وهل نجح فً حملته ؟ ٕٓس

منزلة لالستٌالء علٌها وأرسل فً الوقت نفسه حملة أخرى قرر بونابرت إرسال حملة عسكرٌة جدٌدة إلى بلدة ال ٕٓج

 من جهة البحر . ولكنه لم ٌنجح فى حملته 

 لماذا فشلت حملة نابلٌون على مدٌنة المنزلة ؟ أو ما الخطة التً وضعها حسن طوبار ؟ ٕٔس

لها أما الثانٌة القادمة من أه افشلت لن الحملة الولى عندما وصلت عن طرٌق البر وجدت المنزلة خالٌة تمامً  ٕٔج

 عن طرٌق البحر فوجبت بمراك ُّ حسن طوبار وقد احتشدت بالثابرٌن تقف فً صمود للفتك بقوات فرنسا

 ما موقف أهل بلدة )نجع البارود( عندما رأوا سفن العدو ؟ وكم عدد السفن ؟ ٕٕس

بحة نحو السفن ووصلوا إلٌها غضبوا واندفعوا نحوها اندفاع رجل واحد ونزلت جموع الناس إلى النٌل سا ٕٕج

وهجموا علٌها واستولوا على ما فٌها من ذخابر واستخدموا ما أخذوه من بنادق فً مهاجمة السفٌنة التً كانت تحمل 

 القابد الفرنسً حتى مالت إلى الشاطا 

 ولماذا؟ ماذا فعل القابد الفرنسً بسفٌنته ؟ ٖٕس

 ة النٌران فً الجو / لنه لم ٌشؤ أن ٌترك سفٌنته للثوار   أشعل النار فً مخزن البارود وتصاعدت ألسن ٖٕج

 ما رد فعل الفرنسٌٌن على ما فعله المصرٌون فً الصعٌد ؟ ٕٗس 

و زمما حدث تتابعت هجمات الفرنسٌٌن على طول الطرٌق من أسوان إلى قوص وأخذت الثورات تغ اانتقامً  ٕٗج

 المقاومة فً كل مكانالصعٌد كله من الشمال إلى الجنو ُّ ودبت حركات 



 

 

 كٌف كانت نهاٌة القابد الفرنسً ؟ ٕ٘س

 اإلعٌاء  من الثوار وقد أنهكه الفظ أنفاسه الخٌرة على الشاطا بعد أن أخذ ٌصارع المواج فرارً  ٕ٘ج

 أحمد البنودي  ٕٙجمن قابد المقاومة فً أبنود ؟ ٕٙس

نه من أبناء الصعٌد إلى المقاومة وقادهم فً دعا إخوا 7ٕجوضح بطولة المواطن الشا ُّ أحمد البنودي ؟ 7ٕس

الكفاح وحمل مدفعه وأخذ ٌطلق منه الرصاص على العداء وقد احتمى فً قصر مهجور ومسجد قرٌ ُّ منه وواجه 

 العداء بشجاعة نادرة أذهلتهم وكلفتهم أرواحاً كثٌرة 

 كٌف استطاع أحمد البنودي أن ٌنجو من حصار الفرنسٌٌن ؟ 8ٕس

 أن ٌتسلل لٌالً من المسجد بعد أن بد ثٌابه ونجا من غدر العداء  استطاع 8ٕج

 ورقة العمل
ٌفخظ حٌزَحلش، ٚأرٝ أْ ٠ظَن رالىٖ ف٠َٔش ٌٌٙح حألؿٕزٟ حٌغخٛذ، ٚأرٟ أْ : ٌٚىٓ ٌ٘ح حٌزطً حٌَّٜٞ ٌُ طويػٗ ٌٖ٘ حألّٔ

ػ١ٍٗ ٍؿخي ٔخر١ٍْٛ ٚأٍٍٖٓٛ ٌٍمخَ٘س ٠ٍمٟ رٔالكٗ ِٓ ٠يٖ ٚػخى ٠ىخفق ػٍٝ ٍأّ رم١ش ِٓ حألكَحٍ حٌّـخ٘ي٠ٓ كظٝ لزٞ 

 .   ٌٍّلخوّش

 ٘خص َِحىف "أرٝ"، ٚ ؿّغ "ف٠ٍَٔش" ٠ِٚخى "حٌزَحلش" فٟ ؿًّ طخِش. -ٔ
 ِٓ ٘ٛ حٌزطً ؟ ِٚخ ِٛلفٗ ِٓ حٌف١١َٔٔٓ؟ ِٚخ ٔظ١ـش ًٌه؟ -ٕ
 رُ أَِ ٔخر١ٍْٛ حٌّلىّش حٌؼٔى٠َش؟ ِٚخ ٍى ِلّي و٠َُ ػ١ٍُٙ؟ -ٖ
 ٚأ٠ٓ وخْ ٠مخَٚ؟ ِٓ حٌِػ١ُ حٌـي٠ي ١٠ٌٍَّٜٓ؟ -ٗ

: أَِ ٔخر١ٍْٛ أْ ٠ىْٛ و١ٍزَ لخثي حٌف١١َٔٔٓ فٟ َِٜ، ٌُٚ ٠ىٓ رٛٔخرَص لي لخرً و١ٍزَ لزً ٓفَ، ٌُٚ ٠ٔظَٖ٘ فٟ ّٕ

 .  ٌ٘ح حألَِ ِّخ ىفغ و١ٍزَ اٌٝ حٌغ٠ذ ٚحٌغ١ع

 ؟  ٓفَ" ؟ ِٚخ ؿّغ " " ٠ٔظ١َ٘ "  ِخ ٠ِخى  -ٔ
 ٌّخًح ٓخفَ ٔخر١ٍْٛ؟ ٚو١ف ٓخفَ؟ -ٕ
 ؟ ؟ ٚو١ف حٔظٙض حٌؼٍٛسأ٘خٌٟ حٌمخَ٘س  حٌظؼخْٚ ٚح١ٕ١ٌٛش فٟ ػٍٛس ِخ ِظخَ٘ -ٖ

: ؿّغ ٔخر١ٍْٛ لٛحىٖ ٌٍظ٘خٍٚ فٟ حألَِ ٚحؿظّغ ٍأ٠ُٙ ػٍٝ أٔٗ ال هالٙ ِٓ ٌٖ٘ حٌؼٍٛحص حٌّل١ٍش حٌّظظخرؼش اال ّٖ

 . رخٌم٠خء ػً كٔٓ ١ٛرخٍ

 ٘خص َِحىف "ِظظخرؼش" ٠ِٚخى "حؿظّغ" ِٚفَى "حٌؼٍٛحص" فٟ ؿًّ طخِش. -ٔ
 ِٓ ٘ٛ كٔٓ ١ٛرخٍ؟ ٚو١ف كخٚي حٌف١١َٔٔٓ حٓظّخٌظٗ ٌٜفٛفُٙ؟ -ٕ
 كخٚي ٔخر١ٍْٛ حٌم٠خء ػٍٝ كٔٓ ١ٛرخٍ، فّخ ٟ٘ هطظٗ؟ ٚو١ف أكزطٙخ ح٠ٌَّْٜٛ؟ -ٖ

: رؼي أْ ِٔي حٌف١َْٔٔٛ أٍٝ َِٜ ٚطغٍغٍٛح ف١ٙخ ٓخٍص ٓفُٕٙ فٟ َٔٙ ح١ًٌٕ ِظـٙش ٔلٛ حٌٜؼ١ي، كظٝ ٍٚٛض اٌٝ ّٗ

 . حٌزخٍٚى ل٠َش ؿٕٛرٟ لٕخ طّٔٝ ٔـغ

 ِخ َِحىف "طغٍغٍٛح"؟ ِٚخ ِفَى "ٓفُٕٙ"؟ -ٔ
 ٚ ػالَ حٔظٙض حٌّؼَوش  ؟  ؟ٔـغ حٌزخٍٚى ٓفٓ حٌف١١َٔٔٓ   ل٠َش ٌٟخو١ف لخرً أ٘ -ٕ
 ِٓ ٘ٛ أكّي حألرٕٛىٞ؟ ٚأ٠ٓ وخٔض ِمخِٚظٗ؟ -ٖ
 أ٠ٓ طلٜٓ حألرٕٛىٞ ٍٚفخلٗ؟ ٚو١ف كخٚي حٌف١١َٔٔٓ حٌمزٞ ػ١ٍٗ؟ -ٗ
 ٕٛىٞ حٌَٙد ِٓ ٚؿٗ حٌف١١َٔٔٓ؟و١ف حٓظطخع أكّي حألر -٘



 

 

 : إرادة الشعب وعزل الوالي الرتكي )خورشيد(الفصل اخلامس

 حٌّفَىحص

 ٠ٕفَى رَأ٠ٗ
غطَٓظٗ / حٓظزيحىٖ / طىزَٖ / 

 طٛحٟؼٗ×١غ١خٔٗ 
 حٌَّحى ٠ٔظـ١ذ

َّٕؼَُ  حٌّلالص )َ(كخٔٛص حٌل١ٛحٔخص )َ(حٌ
 ٌٗ ِْ طؼز١ظٗ / ×ػ

 ط١ٌٛظٗ

 طل٢١ رـ َٓلٛ٘خ ِطّجٕخ×ِوٛفخ 

 ٚحفمض×ٍف٠ض  حٌٌٞ ٠ظـٛي فٟ حٌ٘خٍع أ١خع×ػٜٝ 

ٚ٘ذ / ×أهٌ رخٌمٛس 
 ِٕق

 حٌلىخَ )َ(ًح ٠ّْٙٔٛ×١ٜ٠لْٛ رٜٛص ػخٍي 

 ظٍُ / طـخُٚ حٌلي ؿّخػخص )َ(١خثفش كخوّخ )ؽ(ٚالس

 حٌم١ًٍ×حٌىؼ١َ 
ح٠ٌَُٓ / حٌؼخلً ×ل١ًٍ حٌؼمً 

 )ؽ(حٌلّمٝ
 َِٙد

حٌَّحى:ِطٍذ 
 )ؽ(َّ٘ٛ

 ٠زمٝ× ِلظ١ّخ

ٔٙخ٠ظٗ )ؽ(غخ٠خص / 
 غخٞ

كٜٓ ١ِٕغ فٟ حٌـزً )ؽ(لالع / 
 لٍٛع

 طميِض

 وإجاباتها أسئلة

 الشع ُّ على الوالً التركً )خورشٌد( ؟ لماذا ثار ٔس

 ثاروا علٌه لظلمه واستبداده وجمعه لألموال وإنفاقها على شهواته واستعانته فً حكمه بجنود غٌر مصرٌٌن  ٔج

فاسد / ظالم / مستبد / قاسً / ال ٌح ُّ الشع ُّ المصري / وال ٌعرف الرحمة بالناس / كل  ٕجما صفات خورشٌد ؟ ٕس

 ه على مالذه همة جمع المال لٌنفق

م / وذلك عندما اعتدى جنود خورشٌد 8ٓ٘ٔفً ماٌو سنة   ٖجمتى قامت الثورة ضد خوشٌد ؟ وما السب ُّ ؟ ٖس

 ونهبهم ما فً المحالت وبسب ُّ ظلم خورشٌد اعلى الهالً اعتداًء مإلمً 

 اذكر الجرابم التً ارتكبها جنود خورشٌد . ٗس

  ةع الباعبالمارة / نه ُّ ما فً المحالت / خطف بضااالعتداء على الهالً / سل ُّ ما فً جٌو ُّ  ٗج

 ما موقف الشع ُّ من خورشٌد وجنوده ؟ ٘س

شعر شع ُّ مصر أنه لٌس من الشرف والمن والكرامة أن ٌسكت على هذا الفساد فثارت جموعه وانطلقت فً  ٘ج

 ٌهتفون بسقوط خورشٌد وجنوده اوكبارً  اوصغارً  اوشٌوخً  االشوارع والمٌادٌن شبابً 

لن لهم فً هذا الوقت مكانة عظٌمة عند الناس وكانوا موضع احترامهم  ٙجلماذا لجؤت جموع الشع ُّ للشٌوخ ؟ ٙس

 وتقدٌرهم ولهذا وثقت بهم طوابف الشع ُّ 

اتجهوا إلى دار المحكمة العلٌا ومعهم جموع  7جوضح موقف العلماء ؟ وما المطال ُّ التً قدموها لخورشٌد ؟ 7س

 البهم إلى هذا الوالً الحمق  والمطال ُّ هً /الشع ُّ وطوابفه لتقدٌم مط

 هَٚؽ حٌـٕٛى حألؿخٔذ ِٓ حٌزالى -ٔ

 ػٛىس حٌّٛحٛالص ر١ٓ حٌٛؿ١ٙٓ حٌزلَٞ ٚحٌمزٍٟ -ٕ

 ػيَ فَٝ َٟحثذ ؿي٠يس ِٓ غ١َ ِٛحفمش حٌؼٍّخء ُٚػّخء حٌ٘ؼذ -ٖ
 



 

 

 

 ضحك وسخر وأنكر حق الشع ُّ فً هذه المطال ُّ ما موقف خورشٌد من مطال ُّ الشع ُّ ؟      8س

 ما موقف العلماء والزعماء بعد رف  الوالً المطال ُّ ؟ 9س

 وثورة وقرروا خلعه وأعلنوا قرارهم للجموع الكثٌرة التً كانت تتزاحم كل ٌوم حولهم اازدادوا غضبً  9ج

 ماذا فعل الشع ُّ بعد رف  الوالً مطالبه ؟ ٓٔس

ٌد فً قلعته واندفعت الجماهٌر مزودة بالسالح والبنادق تحاصر خورشٌد وقلعته قرر الشع ُّ محاصرة خورش ٓٔج

 ورفضت طوابف الشع ُّ أن تترك مكانها حتى ٌخضع خورشٌد إلرادتها ومطالبها أو ٌرحل عن هذه الدٌار 

 ؟ولمن قالها؟وماذا كانت اإلجابة؟ "كٌف ال تطٌعون أولً المر منكم وأنتم رجال الدٌن"من قابل العبارة اآلتٌةٔٔس

نحن ال نطٌع إال الوالً العادل وخورشٌد "القابل )رسول خورشٌد( وقالها لـ )عمر مكرم( / فرد عمر مكرم قابالً   ٔٔج

 "أبعد ما ٌكون عن العدل والرحمة

 ما حجة عمر مكرم فً عدم طاعته لخورشٌد ؟ وماذا قال لرسول خورشٌد لٌوصله لخوشٌد ؟ ٕٔس

 لن خورشٌد ال ٌعرف غٌر السل ُّ والنه ُّ والتعذٌ ُّ ولنه سل ُّ الشع ُّ حرٌته وكرامته  ٕٔج

 وقال له / قل لخورشٌد إنه لٌس الوالً الذي تج ُّ على الشع ُّ طاعته     

 لماذا عزل الوالً التركً )خورشٌد( ؟ ٖٔس

 استجابة إلصرار الشع ُّ المصري على عزله وتهدبة لثورة الشع ُّ ٖٔج

 عدم وجو ُّ طاعة خورشٌد لنه أبعد ما ٌكون عن العدل والرحمةٗٔجر مكرم من خورشٌد؟ما موقف عمٗٔس

 ورقة العمل
: وخْ ٗؼزٕخ حٌَّٜٞ ٠ظّٔه رل٠َظٗ ٚكمٛلٗ، وخْ ٠َفٞ أْ ٠ٔظزي رٗ كخوّٗ أٚ ٠ٔٛلٗ وّخ طٔخق حألغٕخَ، وخْ ّٔ

 ٠مف ٌٗ فٟ ريح٠ش حألَِ ٔخٛلخ ِلٌٍح.....

 "٠ٔٛلٗ" فٟ ؿٍّظ١ٓ طخِظ١ٓ.٘خص ِفَى "حألٔؼخَ" َِٚحىف  -ٔ

 رُ حطٜف ٗؼزٕخ؟ ِٚخًح ٠ليع ٌٛ ٌُ ٠ٔظّغ حٌلىُ ٌٕٜخثق طل٠ٌَ حٌ٘ؼذ؟ -ٕ

 ِٓ ٘ٛ ه١ٍٗٛي؟ ٚرّٓ حٓظؼخْ فٟ ٠لىّٗ؟ -ٖ

 كيع فٟ حٌفًٜ ِخ ٠ٕخٓذ لٌٕٛخ "ل٘ش لّٔض ظَٙ حٌزؼ١َ" ر١ٓ ًٌه. -ٗ

 ٌ٘ح حٌفٔخى أٚ أْ ٠مزً رٌٙح حٌؼخٍ...: ٗؼَ ٗؼذ َِٜ أٔٗ ١ٌْ ِٓ حٌَ٘ف ٚال ِٓ حٌىَحِش أْ ٠ٔىض ػٍٝ ّٕ

 ِخ َِحىف "حٌَ٘ف"؟ ٚ ِخ "حٌفٔخى"؟ -ٔ 

 ِخ حٌؼخٍ حٌٌٞ طظليع ػٕٗ حٌؼزخٍس؟ ِٚظٝ ٚلغ ًٌه؟ -ٕ

 ٌّٓ ٌـؤ حٌ٘ؼذ فٟ ٌٖ٘ حٌّلٕش؟ ٌّٚخًح؟ ِٚخ ِٛلف ه١ٍٗٛي ِٓ ًٌه؟ -ٖ

 و١ف حٔظٙض لٜش ه١ٍٗٛي فٟ َِٜ؟ ػالَ ٠يي ًٌه؟ -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م7081: شعب رشيد ومحلة فريزر عام الفصل السادس

 حٌّفَىحص

٠َٟٝ رخٌٌي 
 ٠ظَّى×

 ٠ظليػْٛ ؿخٔز١ٗ )َ(َِٜحع

 ٚفمًخ أطؼزُٙ / أٟؼفُٙ ٠ًٔٙ / ٠٠ؼف

حٌـ١ٖ حٌٌٞ ٠لّٟ 
 حٌزالى )ؽ(كخ١ِخص

 طٛلف×ِٔي ر٘يس  ٗيس حٌلَ

 حٌظلخٍٚ
١خفٛح / طٕمٍٛح 

 حٓظمَٚح×
)َ(َٗفش، ٟٚ٘ رٕخء 

 هخٍؽ ِٓ حٌز١ض

حٌ٘يس / حٌّلٕش 
 حٌفَؽ×

 ٗيس أػـزُٙ

 طؼزظٛح / طٔظزٍٔٛح
ٚحٓؼش ًحص ٍحثلش 
 ؿ١ٍّش ِٕظَ٘س

 لظٍٛح

٘يفٕخ )ؽ(غخ٠خص / 
 غخٞ

ٗط١ٗ / ٓخك١ٍٗ 
)َ(ٟفش 
 )ؽ(ٟفخف

 ل٠ًٛخ / ٠َٓؼًخ

ٍِّّْٛ / ٠لفظْٛ  آالص حٌطَد )َ(حٌيف حٌؼخ١ٌخص )َ(حٌزخٓمش ٠ؼ

ٍؿغ حٌٜٛص 
 )ؽ(أٛيحء

ٍَّٜٛح  حٌَّحى: أٟؼف لٛطُٙ طو

 أٟؼف حٌَّحى: ِخٌٛح ؿٙخص )َ(ٔلٛ

 حٌظؼذ×حٌَحكش  ه١ٛي )َ(ؿٛحى
حٌؼ٠ي: حٌٔخػي )ِخ ر١ٓ 

حٌَّفك ٚحٌىظف( 
 )ؽ(أػ٠خى

 ٌـؤص / حكظّض  

وإجاباتها أسئلة

/ متى وصل  القابد اإلنجلٌزي فرٌزر إلى متً وصلت الحملة اإلنجلٌزٌة إلى اإلسكندرٌة؟  ٔس
 م8ٓ7ٔفً منتصف مارس سنة  ٔجاإلسكندرٌة فً حملته الحربٌة؟

)أمٌن أغا( موقفه  ٕجمحافظ إسكندرٌة فً ذلك الوقت ؟ وما موقفه من الحملة ؟ ولماذا ؟ن مَ  ٕس 
استسلم وسلم اإلسكندرٌة لإلنجلٌز بدون مقاومة / وذلك لنه تركً الصل ال ٌجري فً عروقه الدم 

 الصٌل المصري
 اإلنجلٌز ؟ ًءكم كانت حامٌة رشٌد ؟ وماموقف محافظ رشٌد عندما علم بمج ٖس
لم تكن تزٌد على )سبعمابة جندي(  / موقف محافظ رشٌد جمع العلماء والعٌان والدباء والتجار  ٖج

 وكبار رجال الحامٌة ومختلف طوابف الشع ُّ فً مإتمر للتشاور فً هذا البالء الزاحف نحوهم
ٌَّ  ٗس  ر محافظ رشٌد أهل رشٌد بٌن أمرٌن فما هما ؟ وما الذي اختاره الشع ُّ ؟خ
 -ٕأن ٌصمدوا لعدوهم وٌستشهدوا فً سبٌل الوطن دفاعا عن الوطن والبناء والموال  إما -ٔهما  ٗج

واختار أهل رشٌد المر الول وهو الصمود ،  الذل والعار والهوان وٌستسلموا لنفسهم وإما أن ٌكتبوا 
 والثبات والدفاع عن الوطن والمقاومة حتى الموت



 

 

الشع ُّ الناشٌد الوطنٌة التً ترددها الجماهٌر وقد  ٌلقنونكانوا  ٘جما الدور الذي قام به الدباء ؟ ٘س
 انتشرت فً أنحاء رشٌد فكان لها أثر فً بعث الحماسة فً النفوس

وذلك لٌخبروه بموعد قدوم جٌش اإلنجلٌز  ٙجلماذا أرسل محافظ رشٌد رسله خارج المدٌنة ؟ ٙس 
على بعد أربعة كٌلو مترات من  وما رأوا العدالزاحف نحوهم لٌكون الشع ُّ على استعداد للقابه وعند

 المدٌنة أخبروا المحافظ
/ ما الخدٌعة التً دّبرها أهل رشٌد  ما الخطة التً وضعها محافظ رشٌد للقضاء على اإلنجلٌز ؟  7س

إخالء شوارع المدٌنة  -ٕانسحا ُّ الجنود من خلف السوار إلى داخل المدٌنة   -ٔ 7جلفرٌزر وجنوده؟
توزٌع جنوده مع المجاهدٌن من أهل رشٌد على  -ٖزل والمتاجر اواالختباء فً المن من أي حركة

 فتح البا ُّ الغربً المتصل بدهلٌز الملك -ٗالمنازل الواقعة فً شارع )دهلٌز الملك( والمشرفة علٌه 
 وذلك لنه المدخل الربٌسً 8جلماذا وزعت الجنود على المنازل الواقعة فً شارع دهلٌز الملك ؟ 8س

 لمدٌنة رشٌد وهو الذي سٌدخل منه اإلنجلٌز وحتى ٌكونوا على أتم استعداد للقضاء على اإلنجلٌز 
دخلوا با ُّ المدٌنة عند الظهر /  9جمتى دخل اإلنجلٌز المدٌنة ؟ كٌف كانت حالتهم ؟ ولماذا ؟ 9س

 وكانوا شدٌدى التع ُّ بسب ُّ الطرٌق الرملً بٌن اإلسكندرٌة ورشٌد وبسب ُّ شدة الحر 
أعجبهم ما شاهدوا فً رشٌد من حدابق واسعة / ومٌاه النٌل  ٓٔجماذا أعج ُّ الغزاة فً رشٌد ؟ ٔٓس

 العذبة الجارٌة / وضفتٌه المزٌنتٌن بالخضرة وأشجار النخٌل العالٌة على جانبً النٌل
انهال المصرٌون على اإلنجلٌز بالرصاص  ٔٔجصف المعركة وموضحا مواقف البطولة فٌها ؟ ٔٔس

/ وخرج الجنود والهالً المجاهدون وقاتلوا اإلنجلٌز  االمنازل ونوافذها ٌحصدهم حصدً  من شرفات
 بالسالح البٌ 

اشترك النساء فً المعركة فكن ٌنشدن الناشٌد وٌضربن  ٕٔج وضح دور النساء فً المعركة . ٕٔس
وقد سالت دماء  بالدفوف إلثارة الحماسة فً الجنود المصرٌٌن وانتهت المعركة بانتصار المصرٌٌن 

 ااإلنجلٌز فً الطرقات وانتشرت جثث ضحاٌاهم والباقى فر هاربً 
عندما انهال علٌهم الرصاص من شرفات المنازل  ٖٔجمتى أصٌ ُّ اإلنجلٌز بالهزٌمة فً رشٌد؟ ٖٔس

 وخرج الجنود والهالً من المنازل وقاتلوا اإلنجلٌز بالسالح البٌ 

 ورقة العمل
م فما كان من محافظها إال أن 8ٓ7ٔاإلنجلٌزٌة إلى اإلسكندرٌة بقٌادة فرٌزر منتصف مارس عام : وصلت الحملة ٔس

 سلمها لهم ..

 هات جمع "الحملة" فً جملة تامة. -ٔ

 من هو المحافظ الذي سلم اإلسكندرٌة لإلنجلٌز؟ ولماذا؟ -ٕ

 إلى أٌن اتجهت الحملة بعد ذلك؟ وما موقف المحفظ منها؟ -ٖ

 دباء والشعراء فً المعركة ضد اإلنجلٌز؟ما دور ال -ٗ

: ولم تم  لحظات حتى انطلق المنادون فً شوارع رشٌد ٌؤمرون الناس باالستعداد واالختباء فً المنازل ٕس

 والمتاجر حتى تحٌن اللحظة المناسبة.

 ما مرادف "تم "؟ وما مضاد "االختبار"؟ -ٔ

 لٌز مدٌنة رشٌد؟ما الحٌلة التً دبرها المحافظ؟ وكٌف وجد اإلنج -ٕ

 متى حانت اللحظة المناسبة للهجوم؟ وما نتٌجة ذلك؟ -ٖ
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ً

ملخص : 

•  
ُ
،وقبل نزوله  إل مرص غازًيا بجيش كبي   )نابليون بونابرت( جاء  ريم في اإلسكندية : محمد ك

إذا ساعد  ىل منصبهيؤمنه ع، زعيمها  )محمد كريم( السيد  إل اإلسكندرية أرسل رسوله إل 

ول  ى  لمرص . الجيوش الفرنسية عىل اليى

ك بلده لكنه لم  • افح عىل رأس ذا المستعمر ،فعاد يكفريسه لهينخدع بكالمهم ورفض أن يي 

 .  تهلمحاكمللقاهرة نابليون وأرسلوه ض عليه رجال حت  قب بقية من األحرار المجاهدين

 ل رمًيا بالرصاص مع مصادرة أموالهبالقتأن يحكم عليه  سكريس العوح نابليون إل المجلأ •

ه . وأمالك

ى إل زعماء يثقون بهم اتجهت   :  في القاهرة  عمر مكرم • ي  ر مكرم( ان )عمفكأنظار المرصيي 
فى

ا  بل رأى أن الواجب ي
ً
ناديه إل العمل  مقدمتهم ، ولم يكن عمر مكرم ينتظر دعوة  أو هتاف

ي كل مكان . ،فراح ينظم الصجهة العدو وموا 
 فوف فى

أنه أمام شعب عنيد ، لن يسكت حت  تعود حريته ،ولن تهدأ الثورة حت  آمن نابليون  •

ي أغسطس  ،فغادر مرص خفيةتتحقق مطالبه 
 بتدهور مركز فرنسا علم عندما م  1799فى

ي أوربا 
ي فى ( مر أن يكون ،و أ  الحرب  ى من بعده .  )كليي   قائد الفرنسيي 

  الثائرةمرص :  رابعالفصل ال
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ا . غضلم يكن كليي  قد قابل نابليون قبل سفره فغضب منه  •
ً
 ًبا شديد

ي عهد كليي  عاد المرصيون للكفاح ،وان   الثانية: ثورة القاهرة  •
دلعت ثورة القاهرة الثانية فى

 كفاح هذه الثورة أنه فاق كل حد ،وقد وصف المؤرخون  

 ء ،كبارا وصغارا . حيث تعاون الجميع رجاال ونسا  

ا ، ثري يجود عذراء تجود بمهره تجود بحليها ،جاد كل فرد بأكير مما يستطيع )سيدة و  

 بأرضه ،مواطن يجود بنفسه وروحه (

 قام أهل القاهرة بصنع قذائف من حديد المساجد .  

ى قهًرا إل    لم تكتف النساء بخدمة الثوار وإعداد الطعام ، بل كن يأخذن الجنود الفرنسيي 

 قضاء عليهم ودفنهم . المنازل القريبة لل

ى يوًما( سبعة وثالث)ة دافع المرصيون عن وطنهم وصمدوا للمستعمر بهذه الحماس • كن  ،ل ي 

شعب لالمحتل كان قد حاض منافذ القاهرة  بالمدافع الثقيلة ومنع وصول األغذية إل ا 

ع ذلك ظل الشعب ثاًرا ال يخيفه الجوع وال ،وم شبح الجوع عىل أهل القاهرةخيم ،حت  

 المدافع. 

: حسن طوبار  • ي البحر الصغب 
 
ى عىل أهل القاهرة فقط بل    ف لم تقترص مقاومة االمرصيي 

ة  ي من،كان منها مقاومة شعبية اندلعت ثورات محلية كبي 
( طقة )البحر الصفى ى غي  بي 

لة تحت زعامة )  ى ة الميى دد اسمه  سن طوبار( هذا الرجل العظيم  الذي تر حالمنصورة وبحي 

ي رسائل بونابرت ومذكرات قواد
ي وادي النيل . فى

 ه كرمز للمقاومة الشعبية الباسلة فى

لة الزعامة عىل كان لحسن طوبار  • ى ة  راكبله م توكانمنطقة الميى  .  صيد كثي 

ى اقي   • م القرى والبالد وأهلها وراح ينظ بت حملة بونابرت ،اتصل حسن طوبار بمشايخحي 

 ع أن يستفزهم للمقاومة أمام العدو . وطنية حت  استطا رك فيهم روح الالصفوف ،ويح

اضطر الفرنسيون أن يرهبوه ويرهبوا فنه رفض، لك  صفوفهم حاول الفرنسيون أن يجتذبوه ل •

 .  مالية( عن طريق البحر بلدة )الجرجاله  فتحركت حملتهم إل 

ي  •
لت سفنهم من قلة المياه ،فانتهز الشعب وح بحر )أشمون( وعندما وصلت سفنهم فى

ب  الفر  ت انته خمس ساعاتهم بالرصاص واألحجار ،ونشبت معركة استمرت صة وراح يرصى

ى وانس ي البلدة . بنرص المرصيي 
 حاب الفرنسيون بعد إشعالهم النار فى

ي المقاومة وزاد رفع من الروح المنتصار هذا اال  •
ى وشجعهم عىل االستمرار فى عنوية للمرصيي 

 ن طوبار. التفافهم حول حس

ال )فيال( أن يجتذب حسن طوبار مرة ثانية حاول •  . نه رفض لك الجيى
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ي  مقا •
 
ي نهر النيل متجهة إل سارت سفن    ع البارود : نجومة المرصيب   ف

ى فى الفرنسيي 

ي )قنا( تسىمالصعيد حت  وصلت    .   )نجع البارود( قرية جنوب 

  12بلغ ) عدد السفن قد عوا نحوها برغم أن فهل البلدة سفن العدو ثاروا واندأرأى  عندما  •

ة واألغذية  .  سفينة( محملة بالذخي 

ى نحو سفن العدو و  • ة هجنزلت جموع المرصيي  موا عليها واستولوا عىل ما بها من ذخي 

ي مهاجمة الا ما أخذو ،واستخدمو 
ي كانت تحمل القائد الفرنسي ، حه من بنادق فى

ت  باخرة الت 

ى وتوالت طلقات الرصاص تصيب جسم السفينفصاح ال جنحت عىل الشاىطء  ة . مرصيي 

ي مخزن البارود لكن القائد الفرنسي  •
ى  أشعل النار فى ك السفينة للمرصيي  ل  ، حت  ال يي  ى فيى

 به التعب فمات . إل الشاىطء وقد غلار عقب القائد الذي أدركه أحد الشبان ثم حمله الثو 

ى عىل طول التتابعت انتقاًما مما حدث  •  إل قوص( طريق من )أسوان هجمات الفرنسيي 

ي كل الصعيد . ،وأخذت ال
 ثورات تنتشر فى

ي أبنودأحمد  •
 
ى الشع األبنودي ف ب والجنود : عند بلدة أبنود دارت معركة شديدة بي 

ى  زمت عىل بنودي( يدعو إل الصمود )لقد عوقف فيها شاب قوي يسىم )أحمد األ الفرنسيي 

ى أن أث منهم بمدفع  ل أمسك ك....(  فعاهده أهل البلدة عىل المقاومة و أر من هؤالء الفرنسيي 

ى .   حديث مما استول عليه أهل الصعيد من الفرنسيي 

ة ف • ي م جاء الجنود الفرنسيون بجنود وأسلحة كثي 
وقع تحصن األبنودي وبعض أصحابه فى

ى بالبلدة الل إال أن حتان من جنود اال عىل العدو فما ك،وراحوا يطلقون الرصاص  حصي 

ي مساكن البلدة . 
 أشعلوا النار فى

ان ،وكان قد احتىم ظل األبنودي يقاوم ساع •   بقرص مهجور ألحد ة بعد ساعة وسط الني 

 . المماليك وبمسجد قريب منه 

ة تضعف قو  • ب و وبعد في  ى فتكف مدافعهم عن الرصى علون قبل انسحابهم يشى الفرنسيي 

 الفتائل ويلقونها عىل المسجد والقرص . 

هالي الصمود أمامها ،وأحدثت الطلقات ع األطمدافع جديدة لم يستنصب الفرنسيون  •

ي المسجد والقرص ،فتشب الجنود الفرنسيون إل الداخل لكن
ي عليهم من ثغرات فى

هم أغسر

 . األدخنة 

ي يده مدبنودصعد األ  •
( وأخذ يرسل الطلقات وهو يقول   فعهي إل المئذنة وفى  )هللا أكي 

انقىصى النهار واألبنودي معلق فوق المئذنة وعندما حل الليل تسلل األبنودي إل المسجد  •

ي المئذنة . ارتدى مالبس أخر بعد أن 
 ى وترك األول فى
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ى أن األبن • ي عندما جاء صباح اليوم التالي خيل ألحد الفرنسيي 
ذنة فصعد المئودي واقف فى

 انسحب . واندهش عندما وجده للقبض عليه 
 ____________________________________________________________ 

 

 

 

 ملخص: 

ي بداية األمر  •
ناصًحا  كان شعبنا يتمسك بحقوقه وحريته ويرفض أن يستبد حاكمه ، يقف له فى

 .  د وأنزله من عرشهر ثار عليه وتميستمع لنصيحته ،فإذا لم  محذًرا 

ا ، ال يحب ك ، كان خورشيد والًيا ظالًما  ذلتوضح  م0518خورشيد مع مرصقصة  •
ً
فاسد

ير . كالشعب وال يرحم الناس ،    ان همه أن يجمع المال لينفقه عىل مالذه ورغباته الشر

ي حكمه بجنود غي  كان  •
ى فى ى يستعي   سلب . نهب وال الي  غهم لهم  ال   مرصيي 

ي غضب الشعب من أعماله ولم يبق له ولجنوده غي  واقعة واحدة ل •
 يثور عليه الشعب ،والت 

ي مايو 
 م عندما اعتدى جنود الوالي عىل األهالي  حيث : 1805وقعت فى

ي الشوارع . نهبوا المواطن 
ى المارين فى  ي 

 نهبوا الحوانيت )المحالت(   

ى . عة الباخطفوا بضا   عة الجائلي 

ى هذا الف شعر شعب مرص أن ليس من الكرامة السكوت عن • ساد ،فثارت جموع المواطني 

لمكانتهم العظيمة  للشيوخ والعلماءجأت جموع الشعب يهتفون بإسقاط خورشيد ، ول

 لديهم فوثقت بهم ورضيت زعامتهم . 

لتقديم مطالبهم   يا المحكمة العل أمام دار ايخ والعلماء ب مع المشجموع الشع تجمعت •

ي : 
 لخورشيد وتتلخص فى

 نب من مرص . خروج الجنود األجا ( 1

ى عودة المواصالت  ( 2  البحري والقبىلي . بي 
ى   الوجهي 

ائب  ( 3  دون الرجوع للعلماء وزعماء الشعب . عدم فرض الرصى

ي قلعأرس •
ا فى
ً
ي هذه لت المطالب لخورشيد الذي كان متحصن

ته فسخر من حق الشعب فى

وحاضوا ا قرروا خلعه خريته منه هم وسالمطالب ، ولما علم العلماء عدم قبوله لمطالب

 قلعته . 

 أن يخضع لمطالبهم أو يرحل  اض قلعته فإما اندفعت الجماهي  مزودة بالسالح والبنادق تح •

خورشيد الشعب وعزل  إرادة :  خامسالفصل ال  
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: " ه  ليقول للسيد )عمر مكرم( وللم يجد خورشيد مفر إال أن يرسل رسر فطال الحصا •

 م رجال الدين " عون أولي األمر منكم وأنتكيف ال تطي

 يع إال الوالي العادل ..." رم :" نحن ال نطعمر مك  فرد  •

أنه ال مفر من خلعه تهدئة  يا وجد سلطان تركوظل الشعب يحاض خورشيد وأمام إضاره  •

 للشعب  . 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 ملخص : 

ي تسلم لجيش أ أن يسم 8071عام يتحدث الفصل عن شعب رشيد الذي رفض  •
كي  دولة فى

 .  جندي 007لم تكن تزيد عن ، رغم أن حامية رشيد أوربا 

ي منتصف مارس  بقيادة فريز ندرية ة إل اإلسكوصلت الحمل •
ى ان من  ،فما ك م1807ر فى   )أمي 

ي عروق  تركي األصلية إال أن سلمها لهم فقد كان محافظ اإلسكندر  أغا( 
ه الدم ال تجري فى

 المرصي . 

عيان واألدباء واأل ه حت  جمع العلماء ع محافظ رشيد بزحف الحملة نحو مدينتوعندما سم •

ي مؤتمر للتشاور حامية ومختلف طوائف الشعب تجار وكبار الوال
قال فيه "يا أهل رشيد  فى

ى أم...هذا يومكم وتلك دياركم ....." وخي   أن يصمدوا لعدوهم ويستشهدوا   إما رين ؛هم بي 

ي سبيل وطنهم ،أو أن يكتب
 سهم الذل والعار . وا ألنففى

انطلق األدباء يحفظون الشعب األناشيد  مة حت  الموت ،و قر  رأي الجميع عىل المقاو است •

 نية . الوط

ى أرسل محافظ رشيد رسله خارج المدينة  • وه بموعد قدوم جيش اإلنجلي  ليكون عىل  ليخي 

 أتم استعداد للقائه . 

اتوعندما رأى هؤالء الرسل العدو عىل  • ا إلخبار  أشعو من المدينة  بعد أربعة كيلومي 

 المحافظ.  

ي شوارع رشيد يمض لحظات لم ت •
ي حت  انطلق المنادون فى

أمرون باالستعداد واالختباء فى

ى اللحظة المناسبة . المنازل والمتاجر حت  ت  حي 

ي دقائق كانت شوارع  •
،ووزعت الجنود مع المجاهدين من أهل رشيد عىل مدينة خالية الوفى

ي 
ى  المنازل الواقعة فى ئيسي للمدينة فهو يسي  باعتباره المدخل الر   الملكشارع دهلي 

قية لوادي النيل .   مستقيًما إل الحدود الشر

وحملة فريزر شيد شعب ر :  سادسالفصل ال  
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ى الملككما صدرت األوامر  • ي المتصل بدهلي   وانسحب الجنود من خلف بفتح الباب الغرب 

 األسوار إل داخل المدينة . 

ى اإلسكندرية  •  ، وكان الطريق الرمىلي بي 
ى ى من باب المدينة آمني  عند الظهر دخل اإلنجلي 

 د أرهقهم ،وكان الجو شديد الحرارة عىل الرغم من فصل الربيع . ورشيد ق

ضهم أحد  • ي المدينة وراقهم ولم يعي 
اه النيل العذب ،فاتخذوا شيد وميئق ر حدا بل جالوا فى

ى والشوارع األخرى مكان احة بعد أن اطمأنوا لعدم وجود ملال  من شارع الدهلي   قاومة . سي 

 تسامرون ويضحكون . تهم ومالوا إل الراحة وأخذوا يعا من أمتو عوا أسلحتهم وتحرر خل •

فات المنازل ،وخرج الجنود واألهوفجأة انهال علي • الي من المنازل  هم الرصاص من شر

ب  ي المعركة باألناشيد وضى
ك النساء فى ى بالسالح األبيض ففتكوا بهم واشي  وقاتلوا اإلنجلي 

 الدفوف . 

ى من باب  • ي الصحراء . خرج اإلنجلي 
 المدينة فارين فى

 ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8٘مكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

ج : لٌؤمنه على مركزه :  لماذا أرسل نابلٌون رسوله إلى محمد كرٌم ؟ وما موقف محمد كرٌم من ذلك ؟ ٔس
علٌه البقاء فً منصبه إذا هو ساعد الجٌوش الفرنسٌة على النزول إلى أرض الوطن .وٌعرض 

:  لماذا لم ٌستجب " محمد كرٌم " لرغبة نابلٌون ؟ ٕس
 ج : حباً فً مصر وكرهاً لألجنبً الغاصب . ونتٌجة لوطنٌته الصادقة .

ي الذي شكل لمحاكمة محمد كرٌم ؟: ما أثر رد محمد كرٌم على نابلٌون ؟ وبماذا أوحى للمجلس العسكر ٖس
. بقتل محمد كرٌم رمٌاً بالرصاص .ٔج : غضب نابلٌون وأوعز للمجلس العسكري :

 . من حقه أن ٌفدي نفسه بثالثٌن ألف لاير .ٖ. مصادرة أمواله وأمالكه .                 ٕ
 ؟ :  من حمل راٌة الجهاد ضد الفرنسٌٌن بعد محمد كرٌم ؟ وماذا كان دورهٗس

أشعل الوطنٌة فً الصدور . -   تقدم الصفوف . -  ج: " عمر مكرم " 
 نظم الصفوف فً كل مكان وكافح الفرنسٌٌن . - 

: ما الذي آمن به نابلٌون بعد ثورة أهالً القاهرة ؟ ٘س
ج: آمن نابلٌون أنه أمام شعب عنٌد لن ٌسكت حتى تعود له حرٌته واستقالله .

نابلٌون خفٌة ؟ وبماذا أمر ؟:  لم غادر ٙس
ج: ألنه علم بتدهور مركز فرنسا الحربً فً أوروبا ، وأمر بأن ٌتولى " كلٌبر " قٌادة الحملة بعده .

ج: غضب كلٌبر غضباً شدٌداً ألن نابلٌون س:   ما أثر قرار نابلٌون على كلٌبر ؟ وماذا فعل المصرٌون فً عهده ؟
وفً عهده عاد المصرٌون للكفاح من جدٌد فقاموا بثورة ثانٌة تخرج من القاهرة  لم ٌقابله قبل سفره ولم ٌستشره ؛

ج: بأنها فاقت كل حد إذ تعاون الجمٌع رجاالً س:   بم وصف المؤرخون األجانب ثورة القاهرة الثانٌة ؟ ولماذا ؟
تطٌع أحد أن ٌقوم به .ونساًء ، كباراً وصغاراً وضحى كل فرد بأكثر مما ٌستطٌع وقام أهل القاهرة بما ال ٌس

س:   ما مظاهر تعاون المصرٌٌن فً ثورة القاهرة الثانٌة ؟ 
. العذارى تتبرعن بمهورهن .ٕ    . السٌدات ٌتبرعن بذهبهن .ٔ ج:
. المواطنون ضحوا بأنفسهم .ٗ    . األثرٌاء تبرعوا بأرضهم .ٖ
 د فرنسا إلى المنازل لقتلهم ودفنهم .. أخذ النساء جنوٙ. صنع األهالً القذابف من حدٌد المساجد . ٘
ج: حاصر الفرنسٌون القاهرة سبعة وثالثٌن س:   كٌف استطاع الفرنسٌون القضاء على ثورة القاهرة الثانٌة ؟ 

ٌوماً حتى خٌم شبح الجوع على أهل القاهرة وعندبذ حمل الفرنسٌون حملته على المجاهدٌن والمكافحٌن .
بار " فً رسابل نابلٌون ومذكرات قواده ؟س :  إالم رمز اسم " حسن طو

 ج : رمز اسم " حسن طوبار " إلى المقاومة الشعبٌة الباسلة .
 س:   اتصل " حسن طوبار " عندما بدأت حملة نابلٌون على منطقة البحر الصغٌر ؟

ر الناس ج : اتصل " حسن طوبار " بمشاٌخ القرى والبالد وأهلها وراح ٌنظم الصفوف وٌثٌر الحمٌة فً صدو
 وٌحرك فٌهم روح الوطنٌة حتى استطاعوا المقاومة والصمود أمام العدو والدخٌل .

 س:   ماذا تعرف عن معركة الجمالٌة ؟ وما أثرها على المصرٌٌن ؟

الفصل الرابع : مصر الثابرة



 

 

 

 

9٘مكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

ج: بلدة " الجمالٌة " وصل إلٌها الفرنسٌون بحراً بمحاذاتها ، ولكن سفنهم وحلت فً بحر " أشمون " من قلة 
لشعب هذه الفرصة وراح ٌمطرهم وابالً من الرصاص واألحجار ونشبت من إشعال النار فً القرٌة. المٌاه فانتهز ا

 ذلك النصر الذي رفع الروح المعنوٌة للمصرٌٌن وجعلهم ٌستمرون فً المقاومة وااللتفاف حول " حسن طوبار" .
 س:   كٌف اندفع أهالً نجع البارود نحو السفن الفرنسٌة ؟

اندفاع الرجل الواحد فنزلوا إلى ماء النٌل سابحٌن نحو سفن العدو ، ووصلوا إلٌها وهجموا علٌها ، ج : اندفعوا 
واستولوا على ما فٌها من ذخابر ، واستخدموا ما أخذوه من بنادق فً مهاجمة الباخرة التً تحمل القابد الفرنسً .

 ته ؟ وما مصٌره ؟ س:   كٌف تصرف قابد السفن الفرنسٌة إزاء هجوم الثوار على سفٌن
ج : أشعل النار فً مخزن البارود داخل باخرته حتى ال ٌستولً علٌها الثوار وألقى بنفسه فً النٌل فأدركه أحد 

 الشبان األشداء وحمله إلى الشاطا لكنه لفظ أنفاسه األخٌرة .
 ؟  س:   كٌف انتقم الفرنسٌون مما حدث لهم فً نجع البارود ؟ وكٌف رد المصرٌون على ذلك

ج: تتابعت هجمات الفرنسٌٌن على الصعٌد من أسوان إلى قوص ولكن المصرٌٌن ردوا علٌهم بعنف واشتعلت حركة 
 المقاومة الشعبٌة فً كل مكان .

س:   عالم عاهد أهل أبنود " أحمد األبنودي " .
على األعداء . ج: عاهدوه على المقاومة والكفاح والصمود وقد تحصنوا فً مكان حصٌن ٌطلقون منه الرصاص

س:   اذكر مظاهر كل من بطولة " أحمد األبنودي " وقسوة الفرنسٌٌن فً نجع البارود ؟
ج: أشعل األعداء النار فً مساكن القرٌة ، وظل أحمد األبنودي ٌقاوم ساعات ؛ متصلة حتى استطاعت مدافع 

د األبنودي " إلى مبذنة المسجد وهو الفرنسٌٌن أن تحدث ثغرات فً الحصن الذي احتمى به الثوار ، وصعد " أحم
ٌرسل طلقاته المدوٌة .

ج: خدع " أحمد األبنودي " الفرنسٌٌن  حٌث تسلل من المسجد  س:   كٌف خدع " أحمد األبنودي " الفرنسٌٌن .
بعد أن لبس ثٌاباً أخرى ، وعلق مالبسه على المبذنة ، وعند الصباح وجد أحد الفرنسٌٌن فً نفسه الشجاعة فصعد 

 لٌقضً علٌه ، ولكن خاب ظنه فقد كانت ثٌابه فقط  .

:  كٌف ٌتصرف الشعب المصري مع الحكام المستبدٌن ؟ ٔس
ج : ٌنصح حاكمه وٌحذره أوالً فإن لم ٌرتدع للحق ٌثور الشعب وٌتمرد علٌه وٌنزله من عرشه .

ج : كان هم خورشٌد أن ٌجمع :  ماذا كان هم خورشٌد فً الحٌاة ؟ وماذا كان هم جنوده غٌر المصرٌٌن ؟ ٕس
الوافر لٌنفقه على مالذه ورغباته الشرٌرة الفاسدة ، وكان هم جنوده النهب والسلب واإلضرار بالناس .المال 
ج : بجنود غٌر مصرٌٌن . :  بمن استعان خورشٌد فً حكم مصر ؟    ٖس
:  لماذا ثارت مصر على الوالً التركً " خورشٌد " ؟ ٗس
. استعانته فً حكمه بغٌر المصرٌٌن .ٖ ها على شهواته .. جمعه لألموال وإنفاقٕ. لظلمه واستبداده .ٔ: ٗج
م ؟ وما أثرها على الشعب المصري ؟ 8ٓ٘ٔ:  ماذا حدث من جنود " خورشٌد " فً ماٌو  ٘س

ج : اعتدى جنود خورشٌد على األهالً اعتداًء مؤلماً ، واندفعوا إلى المحالت فنهبوها وإلى المواطنٌن المارٌن فً 
فسلبوا ما كان فً جٌوبهم من مال، حتى البابع الجابل خطفوا بضاعته، فشعر الشعب المصري الشوارع والطرقات 

 أنه لٌس من الشرف السكوت على الفساد فأسرعوا إلى الشوارع والمٌادٌن هاتفٌن بسقوط خورشٌد وجنوده .
:  لمن لجأت جموع الشعب الثابرة ضد خورشٌد ؟ ولماذا ؟ ٙس

ي إلى العلماء ؛ حتى ٌقدمون مطالبهم إلى هذا الوالً األحمق .ج : لجأت جموع الشعب المصر
:  ما مطالب الشعب المصري التً قدمت إلى خورشٌد ؟ وما موقفه منها ؟ 7س
. عودة المواصالت بٌن الوجهٌن البحري والقبلًٕ. خروج الجنود األجانب من البالد .   ٔ ج :
 وزعماء الشعب . عدم فرض ضرابب جدٌدة إال بموافقة العلماء-ٖ
وموقفه منها : رفضها فً سخرٌة وأنكر حق الشعب فً هذه المطالب .-

:  لماذا قرر الشعب الثابر محاصرة خورشٌد فً قلعته ؟ 8س
ج : قرر الشعب محاصرة خورشٌد لعدم استجابته لمطالب الشعب الثابر .

س :  ما موقف " عمر مكرم " من خورشٌد ؟
مع الشعب ضد خورشٌد ، وأفتى بعدم طاعة الحاكم المستبد .ج : وقف " عمر مكرم " 

س :  لماذا أرسل " خورشٌد " رسوله إلى " عمر مكرم " ؟
ج : أرسل " خورشٌد رسوله ألن الحصار قد طال ولٌقول له : كٌف ال تطٌعون ولً األمر وأنتم رجال الدٌن .

الفصل الخامس :  إرادة الشعب وعزل الوالً

 )خورشٌد( التركً



 

 

 

 

ٓٙمكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

س :  ما رد " عمر مكرم " على رسول خورشٌد ؟
ال تجوز إال للوالً العادل ، وخورشٌد لٌس عادالً وال رحٌماً بل هو مستبد وطاغٌة ، ال ج : كان رده : " أن الطاعة 

ٌعرف غٌر السلب والنهب والتعذٌب لقد سلب الشعب حرٌته وكرامته ، لذا ال تجب على الشعب طاعته .
س :  لماذا عزل السلطان التركً والٌه فً مصر ؟ 

تجابًة إلصرار الشعب المصري على عزله ، وتهدبًة لثورته .ج : عزله اس

. م 8ٓ7ٔ مارس فً وصل:  ج ؟ الحربٌة حملته فً اإلسكندرٌة إلى"  فرٌزر"  وصل متى:   س
.  اإلسكندرٌة سلم بل ٌقاوم لم: ج؟  فرٌزر حملة من"  أغا أمٌن"  موقف ما:   س
؟  مقاومة دون لإلنجلٌز اإلسكندرٌة"  أغا أمٌن"  لتسلٌم تعلٌلك ما:   س
.  المصري الدم عروقه فً ٌجري ال تركٌاً  كان ألنه لإلنجلٌز سلمها:  ج
؟ رشٌد نحو اإلنجلٌز بزحف علم عندما رشٌد حاكم تصرف كٌف:   س
.  للتشاور مؤتمر فً الشعب طوابف مختلف رشٌد محافظ جمع. ٔ: ج
 . بلدهم عن الدفاع على أهلها رشٌد محافظ حث .ٕ
.  اإلنجلٌز جٌش بقدوم لٌخبروه رسالً  رشٌد محافظ أرسل .ٖ
؟ للتشاور رشٌد محافظ جمعهم الذي من:   س
  الشعب طوابف ومختلف الحامٌة رجال وكبار ، والتجار ، واألدباء ، واألعٌان ، العلماء جمع:  ج
 ؟ المصرٌٌن على رشٌد محافظ عرضهما اللذان األمران ما:   س
.  الوطن سبٌل فً واالستشهاد ، للعدو الصمود .ٔ:  هما األمران:  ج
. والعار الذل ألنفسهم ٌكتبون وبذلك ، الصمود عدم .ٕ
. أجله من والكفاح الوطن سبٌل فً الموت على رشٌد أهل استقر:  ج ؟ رشٌد أهل استقر عالم:   س
؟"   فرٌزر"  حملة للقاء رشٌد أهل استعد كٌف:   س 
 واستعد ، الموت حتى المقاومة على الجمٌع رأي واستقر ، للتشاور والتجار واألدباء العلماء رشٌد محافظ جمع:  ج

 تثٌر التً الوطنٌة األناشٌد الشعب ٌلقنون األدباء وأخذ ، وبنادق بٌضاء أسلحة من ٌملكون بما الفاصل للٌوم الناس
.  األعداء قدوم بموعد لٌخبروه المدٌنة خارج الرسل المحافظ وأرسل ، الحماس

 ترددها الجماهٌر راحت التً الوطنٌة األناشٌد الشعب ٌلقنون انطلقوا:  ج؟ رشٌد معركة فً األدباء دور ما:    س
. النفوس فً الحماسة فبعث رشٌد أنحاء فً األناشٌد هذه صدى تجاوب وقد
 والمتاجر المنازل فً االختباء:  ج؟ نجاحها مدى وما ؟ اإلنجلٌز لمقاومة رشٌد أهل نفذها التً الخطة ما:    س
"  شارد فً الواقعة المنازل على رشٌد أهل مجاهدي مع المصرٌٌن الجنود توزٌع ثم ، المناسبة اللحظة حٌن حتى
 المدٌنة وٌدخلون الجنود ٌنخدع وبذلك ، المدٌنة داخل إلى الجنود وسحب الغربً الباب فتح ثم ،"  الملك دهلٌز
.  علٌهم االنتصار فٌتم المصرٌون علٌهم ٌنقض اللحظة هذه وفً أسلحتهم وٌتركون مطمبنٌن آمنٌن

 .  الدفوف وٌضربن ، األناشٌد ٌنشدن كن:  ج؟ اإلنجلٌز ضد رشٌد معركة فً النساء دور ما:   س 
 أهل علٌهم انهال ، للراحة وجلسوا أسلحتهم وخلعوا المدٌنة دخلوا عندما:  ج؟  بالهزٌمة اإلنجلٌز أُصٌب متى:   س

. األبٌض بالسالح وقاتلوهم المختببون الجنود وخرج ، المنازل نوافذ من بالرصاص رشٌد
 ووزع ، تماماً  وطرقاتها المدٌنة شوارع أخلوا:  ج ؟ وجنوده لفرٌزر رشٌد أهل دبرها التً الخدٌعة ما:   س 

 داخل إلى األسوار خلف من الجنود انسحب كما ، الملك دهلٌز شارع فً الواقعة المنازل على المجاهدٌن مع الجنود
. أسلحتهم وتركوا مطمبنٌن آمنٌن المدٌنة ودخلوا اإلنجلٌز انخدع وبذلك ، المدٌنة

الفصل السادس : حملة فرٌزر  



 

 

 

 

          ماذا فعل نابليون قبل نزوله مصر؟ :س

قبل نزوله إلى اإلسكندرية أرسل رسوله إلى السيد )محمد كريم( محافظها وقتئذ  :ج

يؤمنه على مركزه ويعرض عليه البقاء في منصبه إذا هو ساعد الجيوش الفرنسية 

 على النزول إلى أرض الوطن 

  وعالم يدل ؟ ما موقف محمد كريم من مطلب نابليون ؟ :س

 نابليون؟ س: لماذا  لم يستجب محمد كريم لرغبة

أبى أن يترك بالده فريسة لهذا األجنبي أبى أن يلقي سالحه من يده وعاد يكافح  :ج

على رأس بقية من المجاهدين حتى قبض عليه رجال نابليون وأرسلوه إلى القاهرة 

 إخالصه ويدل على حبه للوطن وتضحيته و ,لمحاكمته 

ه للمجلس ما الحكم الذي صدر ضد محمد كريم ؟ ومن الذي أوصى ب :س

 العسكري؟ 

بالرصاص مع مصادرة أمواله وأمالكه على أن يكون له  االقتل رميً  -الحكم  :ج

 الذي أوصى بذلك )نابليون( ,الحق في أن يفدي نفسه بـ )ثالثين ألف لاير( 

 ماذا قال محمد كريم عندما سمع الحكم عليه ؟ :س

قال )لحظة أيها القوم أما حياتي فلست متمسكاً بها وال حريصاً عليها فهي منهية  :ج

 "قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا" :في وقتها المحدد لها وقد قال هللا في كتابه العزيز

 من الزعيم الذي التف حوله الشعب بعد أن تولى الزعامة ؟ وماذا فعل ؟    :س

ف وراح يشعل حب الوطنية في الصدور وينظم )عمر مكرم( تقدم الصفو :ج

 .الصفوف في كل حي وفي كل مكان

 متى غادر نابليون مصر ؟ ولماذا ؟ ومن الذي تولى القيادة بعده ؟ :س

 دهور مركز فرنسا الحربي في أورباوذلك عندما علم بت ,م 1799في أغسطس  :ج

 الذي تولى )كليبر(



 

 

 ...صف باختصار ثورة المصريين في عهد كليبر :س

في عهده انطلقت من القاهرة ثورة عنيفة للمرة الثانية فاقت كل حد واشترك  :ج 

صمدوا للمستعمرين وكتبوا بدمائهم قصة  اوكبارً  اونساًء صغارً  فيها الجميع رجاالً 

 البطولة الحقة 

 ماذا فعل كليبر ليخمد الثورة ؟ :س

نع وصول األغذية إلى الشعب حتى خيم شبح محاصر القاهرة بالمدافع الثقيلة و :ج

 ال جوع يخيفه وال مدافع ترهبه  االجوع على أهل القاهرة ومع ذلك ظل الشعب ثائرً 

 هل اقتصرت المقاومة على أهل القاهرة وحدهم . وضح ذلك  :س

كل مكان ما  لم تقتصر عليهم وحدهم بل وجد الفرنسيون من شعب مصر في :ج

ومنطقة  ,وجدوه من أهل القاهرة فامتدت المقاومة إلى منطقة البحر الصغير 

 الصعيد 

 من بطل المقاومة في منطقة البحر الصغير ؟ :س

 هو )حسن طوبار( وكان زعيما لمنطقة المنزلة وكان يمتلك مراكب صيد كثيرة  :ج

 ما الذي قام به لمواجهة حملة نابليون ؟ :س

بدأ الحملة حتى اتصل طوبار بمشايخ القرى والبالد وأهلها وراح ينظم لم تكد ت :ج

صفوفهم ويثير الحمية في صدورهم ويحرك فيهم روح الوطنية حتى استطاع أن 

 يشجعهم على المقاومة والصمود أمام األعداء

 أين تقع منطقة البحر الصغير ؟ :س

 وبحيرة المنزلة ةتقع بين المنصور :ج

أراد الفرنسيون إرهاب )حسن طوبار( ورجاله بعد أن فشلوا في ضمه إليهم .  :س

 فماذا فعلوا ؟

 جهزوا سفنهم واتجهت إلى بلدة الجمالية لمحاربتها والقضاء على من فيها  :ج

 ماذا حدث لسفن العدو عندما وصلت بلدة الجمالية ؟ :س

 عندما وصلت وأصبحت بمحاذاتها وحلت في بحر أشمون من قلة المياه فيه  :ج

 ما موقف المصريين عندما وحلت سفن العدو ؟ :س



 

 

 انتهزوا الفرصة وراحوا يمطرونهم واباًل من الرصاص واألحجار  :ج

 ما نتيجة المعركة في الجمالية ؟ :س

نشبت معركة عنيفة دامت خمس ساعات انتهت بانتصار المصريين وانسحب  :ج

 الفرنسيون ولكن بعد أن تمكنوا من إشعال النار في البلدة 

 كان لحسن طوبار دور في مساعدة أهل دمياط . وضح ذلك . س:

عندما امتد لهب الثورة في دمياط قرر حسن طوبار والشعب الثائر من حوله أن  :ج

من  16ط ويعاونوا أهلها على التحرر من قبضة المستعمر وفي ليلة يدخلوا دميا

م تحرك أهل البالد المجاورة لدمياط وتحركت سفن )حسن 1798سبتمبر سنة 

طوبار( واتجهوا إلى دمياط لالشتباك مع الفرنسيين وكان أول ضحاياه الجنود 

تى اشتبكوا مع الفنسيون المرابطون في المواقع األمامية للمدينة واستمر زحفهم ح

 قوات فرنسا وأدبوها خير تأديب 

 بم تعلل  تراجع المصريين إلى قرية الشعراء ؟:س

 وذلك ليتحصنوا بها واتخذوها معسكًرا لهم  ج:

 إلى أى مدى امتدت الثورة ؟ وما موقف الجنرال فيال ؟ :س

 ,امتدت وانتشرت فثار أهالى )عزبة البرج( وقتلوا الحامية الفرنسية التي بها  :ج

وتربص سكان )ميت الخولي( الواقعة على النيل وراحوا يأخذون السفن الحاملة 

موقف فيال جن جنونه وفقد  ,للجنود الفرنسيين ويهاجمونها وقتلوا كثيراً منهم 

وراح هو وجنوده يقتحمون القرى  أعصابه فامتأل بالحقد على الثورة والثوار

 وينهبونها ويقتلون نساءها وأطفالها ورجالها ثم يشعلون فيها النار

 ماذا فعل بونابرت للقضاء على بلدة المنزلة ؟ وهل نجح في حملته ؟ :س

قرر بونابرت إرسال حملة عسكرية جديدة إلى بلدة المنزلة لالستيالء عليها  :ج

 خرى من جهة البحر . ولكنه لم ينجح فى حملته وأرسل في الوقت نفسه حملة أ

لماذا فشلت حملة نابليون على مدينة المنزلة ؟ أو ما الخطة التي وضعها حسن  :س

 طوبار ؟



 

 

فشلت ألن الحملة األولى عندما وصلت عن طريق البر وجدت المنزلة خالية  :ج

حسن طوبار  تماًما من أهلها أما الثانية القادمة عن طريق البحر فوجئت بمراكب

 وقد احتشدت بالثائرين تقف في صمود للفتك بقوات فرنسا

 ما موقف أهل بلدة )نجع البارود( عندما رأوا سفن العدو ؟ وكم عدد السفن ؟ :س

غضبوا واندفعوا نحوها اندفاع رجل واحد ونزلت جموع الناس إلى النيل سابحة  :ج

ما فيها من ذخائر  نحو السفن ووصلوا إليها وهجموا عليها واستولوا على

واستخدموا ما أخذوه من بنادق في مهاجمة السفينة التي كانت تحمل القائد الفرنسي 

 حتى مالت إلى الشاطئ 

 ماذا فعل القائد الفرنسي بسفينته ؟ ولماذا؟ :س

ألنه لم يشأ أن  ,أشعل النار في مخزن البارود وتصاعدت ألسنة النيران في الجو  :ج

 يترك سفينته للثوار   

 ما رد فعل الفرنسيين على ما فعله المصريون في الصعيد ؟ :س 

انتقاًما مما حدث تتابعت هجمات الفرنسيين على طول الطريق من أسوان إلى  :ج

قوص وأخذت الثورات تغزو الصعيد كله من الشمال إلى الجنوب ودبت حركات 

 المقاومة في كل مكان

 يف كانت نهاية القائد الفرنسي ؟ك :س

من الثوار  الفظ أنفاسه األخيرة على الشاطئ بعد أن أخذ يصارع األمواج فرارً  :ج

 اإلعياء  وقد أنهكه

 من قائد المقاومة في أبنود ؟ س:

 أحمد األبنودي  :ج

 وضح بطولة المواطن الشاب أحمد األبنودي ؟ :س

دعا إخوانه من أبناء الصعيد إلى المقاومة وقادهم في الكفاح وحمل مدفعه وأخذ  :ج

يطلق منه الرصاص على األعداء وقد احتمى في قصر مهجور ومسجد قريب منه 

 وواجه األعداء بشجاعة نادرة أذهلتهم وكلفتهم أرواحاً كثيرة 

 كيف استطاع أحمد األبنودي أن ينجو من حصار الفرنسيين ؟ :س



 

 

 استطاع أن يتسلل ليالً من المسجد بعد أن بد ثيابه ونجا من غدر األعداء  :ج

 

 
 

 لماذا ثار الشعب على الوالي التركي )خورشيد( ؟ :س

ثاروا عليه لظلمه واستبداده وجمعه لألموال وإنفاقها على شهواته واستعانته في  :ج

 حكمه بجنود غير مصريين 

 ما صفات خورشيد ؟ :س

وال يعرف الرحمة  ,ال يحب الشعب المصري  ,قاسي  ,مستبد  ,ظالم  ,فاسد  :ج

 كل همة جمع المال لينفقه على مالذه  ,بالناس 

 متى قامت الثورة ضد خوشيد ؟ وما السبب ؟ :س

وذلك عندما اعتدى جنود خورشيد على األهالي اعتداًء  ,م 1805في مايو سنة   :ج

 م خورشيدمؤلًما ونهبهم ما في المحالت وبسبب ظل

 اذكر الجرائم التي ارتكبها جنود خورشيد . :س

 -نهب ما في المحالت  -سلب ما في جيوب المارة  -االعتداء على األهالي  :ج

 خطف بضائع الباعة 

 ما موقف الشعب من خورشيد وجنوده ؟ :س

شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف واألمن والكرامة أن يسكت على هذا  :ج

الفساد فثارت جموعه وانطلقت في الشوارع والميادين شبابًا وشيوًخا وصغاًرا 

 وكباًرا يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده

 لماذا لجأت جموع الشعب للشيوخ ؟ :س

وضع احترامهم ألن لهم في هذا الوقت مكانة عظيمة عند الناس وكانوا م :ج

 وتقديرهم ولهذا وثقت بهم طوائف الشعب 

 وضح موقف العلماء ؟ وما المطالب التي قدموها لخورشيد ؟ :س



 

 

اتجهوا إلى دار المحكمة العليا ومعهم جموع الشعب وطوائفه لتقديم مطالبهم إلى  :ج

 :هذا الوالي األحمق  والمطالب هي 

 خروج الجنود األجانب من البالد -أ

 عودة المواصالت بين الوجهين البحري والقبلي -ب

 عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب -ج

 ما موقف خورشيد من مطالب الشعب ؟     :س

 ضحك وسخر وأنكر حق الشعب في هذه المطالب  ج:

 ما موقف العلماء والزعماء بعد رفض الوالي المطالب ؟ :س

ازدادوا غضبًا وثورة وقرروا خلعه وأعلنوا قرارهم للجموع الكثيرة التي كانت  :ج

 تتزاحم كل يوم حولهم

 ماذا فعل الشعب بعد رفض الوالي مطالبه ؟ :س

قرر الشعب محاصرة خورشيد في قلعته واندفعت الجماهير مزودة بالسالح  :ج

مكانها حتى  والبنادق تحاصر خورشيد وقلعته ورفضت طوائف الشعب أن تترك

 يخضع خورشيد إلرادتها ومطالبها أو يرحل عن هذه الديار 

 "كيف ال تطيعون أولي األمر منكم وأنتم رجال الدين"؟ من قائل العبارة اآلتية:س

 وماذا كانت اإلجابة؟  ولمن قالها؟

فرد عمر مكرم قائالً  "نحن ال  ,القائل )رسول خورشيد( وقالها لـ )عمر مكرم(  :ج

  الوالي العادل وخورشيد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة"نطيع إال

ما حجة عمر مكرم في عدم طاعته لخورشيد ؟ وماذا قال لرسول خورشيد  :س

 ليوصله لخوشيد ؟

ألن خورشيد ال يعرف غير السلب والنهب والتعذيب وألنه سلب الشعب حريته  :ج

 وكرامته 

 لذي تجب على الشعب طاعته قل لخورشيد إنه ليس الوالي ا - وقال له    

 لماذا عزل الوالي التركي )خورشيد( ؟ :س

 استجابة إلصرار الشعب المصري على عزله وتهدئة لثورة الشعب :ج



 

 

 ما موقف عمر مكرم من خورشيد؟:س

 عدم وجوب طاعة خورشيد ألنه أبعد ما يكون عن العدل والرحمة:ج

 

 

 متي وصلت الحملة اإلنجليزية إلى اإلسكندرية؟  :س

 متى وصل  القائد اإلنجليزي فريزر إلى اإلسكندرية في حملته الحربية؟س: 

 م1807في منتصف مارس سنة  :ج

 َمن محافظ إسكندرية في ذلك الوقت ؟ وما موقفه من الحملة ؟ ولماذا ؟ :س 

وذلك ألنه  ,)أمين أغا( موقفه استسلم وسلم اإلسكندرية لإلنجليز بدون مقاومة  :ج

 تركي األصل ال يجري في عروقه الدم المصري األصيل

 موقف محافظ رشيد عندما علم بمجيء اإلنجليز ؟ كم كانت حامية رشيد ؟ وما :س

واألعيان موقف محافظ رشيد جمع العلماء ,لم تكن تزيد على )سبعمائة جندي(  :ج

واألدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر للتشاور 

 في هذا البالء الزاحف نحوهم

 خيَّر محافظ رشيد أهل رشيد بين أمرين فما هما ؟ وما الذي اختاره الشعب ؟ :س

 هما  :ج

بناء إما أن يصمدوا لعدوهم ويستشهدوا في سبيل الوطن دفاعا عن الوطن واأل -أ

 واألموال 

وإما أن يكتبوا ألنفسهم الذل والعار والهوان ويستسلموا  ، واختار أهل رشيد  -ب

 األمر األول وهو الصمود والثبات والدفاع عن الوطن والمقاومة حتى الموت

 ما الدور الذي قام به األدباء ؟ :س

كانوا يلقنون الشعب األناشيد الوطنية التي ترددها الجماهير وقد انتشرت في  :ج

 أنحاء رشيد فكان لها أثر في بعث الحماسة في النفوس

 لماذا أرسل محافظ رشيد رسله خارج المدينة ؟ :س 



 

 

وذلك ليخبروه بموعد قدوم جيش اإلنجليز الزاحف نحوهم ليكون الشعب على  :ج

ا رأوا العدو على بعد أربعة كيلو مترات من المدينة أخبروا استعداد للقائه وعندم

 المحافظ

 ما الخطة التي وضعها محافظ رشيد للقضاء على اإلنجليز ؟ :س

 ما الخديعة التي دبّرها أهل رشيد لفريزر وجنوده؟  س:

 انسحاب الجنود من خلف األسوار إلى داخل المدينة   -ج

 إخالء شوارع المدينة من أي حركة واالختباء في المنازل والمتاجر  -

توزيع جنوده مع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع )دهليز  -

 الملك( والمشرفة عليه 

 فتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك -

 ملك ؟لماذا وزعت الجنود على المنازل الواقعة في شارع دهليز ال :س

وذلك ألنه المدخل الرئيسي لمدينة رشيد وهو الذي سيدخل منه اإلنجليز وحتى  :ج

 يكونوا على أتم استعداد للقضاء على اإلنجليز 

 متى دخل اإلنجليز المدينة ؟ كيف كانت حالتهم ؟ ولماذا ؟ :س

التعب بسبب الطريق الرملي بين  شديديوكانوا  ,دخلوا باب المدينة عند الظهر  :ج

 اإلسكندرية ورشيد وبسبب شدة الحر 

 ماذا أعجب الغزاة في رشيد ؟ :س

 ,ومياه النيل العذبة الجارية ,أعجبهم ما شاهدوا في رشيد من حدائق واسعة  :ج

 وضفتيه المزينتين بالخضرة وأشجار النخيل العالية على جانبي النيل

 البطولة فيها ؟صف المعركة وموضحا مواقف  :س

انهال المصريون على اإلنجليز بالرصاص من شرفات المنازل ونوافذها  :ج

وخرج الجنود واألهالي المجاهدون وقاتلوا اإلنجليز بالسالح  ,يحصدهم حصًدا 

 األبيض

 وضح دور النساء في المعركة . :س



ة اشترك النساء في المعركة فكن ينشدن األناشيد ويضربن بالدفوف إلثار :ج 

الحماسة في الجنود المصريين وانتهت المعركة بانتصار المصريين  وقد سالت 

 دماء اإلنجليز في الطرقات وانتشرت جثث ضحاياهم والباقى فر هاربًا

 متى أصيب اإلنجليز بالهزيمة في رشيد؟ :س

عندما انهال عليهم الرصاص من شرفات المنازل وخرج الجنود واألهالي من  :ج

 المنازل وقاتلوا اإلنجليز بالسالح األبيض
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معطوف ف عليهمعطو 

يتكون من   العطف  وأسلوب

أداة عطف

...   "دخل مــحـــمـــد   و   أحــمـــد إلى الفصل  "    ...     حينما نقول 

 "دخل  "... رغم أن الفعل  إلى الفصل  " دمحم "دخل مثل   " أحمد "من هذه الجملة أن  نفهم

. لذا نقول أن حرف  " الواو "فقط .... وما جعلنا نفهم ذلك هو حرف  "محمد   "لم يأت  إال  قبل  

العمل  يف  يفيد اشتراك المعطوف للمعطوف عليهووظيفة حرف العطف أنه الواو هنا حرف عطف .

و ـ فــ  ـ ثم  ـ أو  ـ بل ـ لـكن ـ لا

الضحى    ثمصلى الرجل الفجر    المتفوقات     و    المتفوقين  كرمت الدولة

  حرف عطف يفيد مشاركة المعطوف عليه للمعطوف يف الحكم أو العملالواو : و

كتاًبا  ووسف  ــ  اشتريت قلًما ي وسافر سعيد 

يف الشراء  "قلًما  "لــ  "كتاًبا  "يف السفر .. ومشاركة  "سعيد  "لــ  "يوسف  "هنا حرف الواو أفاد مشاركة 

الـــعـــطـــف
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؛ ومعنى التعقيب             هو الترتيب يف وقت قصير ...  التعقيب يفيدحرف عطف ...  " الفاء "هنا 

لكن  الفاء هنا تفيد الترتيب  "كالهما سافر  "فالمثال األول : يخبرين أن يوسف اشترك مع سعيد يف السفر 

 ؟  عده بمده زمنية قصيرة ... كيف عرفنا ذلكفسعيد هو من سافر أواًل .. ويوسف سافر ب

 دخل إلى الفصل  "محمد ـ أحمد  "... وكذلك الحال يف المثال الثاين : فكل من  "الفاء" من حرف 

 لكن محمد هو الذي دخل أواًل وأحمد دخل بعده بفترة زمنية قصيرة ..

 تبدأ جملة جديدة . مثل:من عندها  " واو استئنافية "يف نوع ثاين من الواو اسمه 

انظر للجملة اللي بعد الواو  تفرق بينهم ... وحتى  "جاح سيأتي ذاكر دروسك والن"

 ـ تبقى واو استئنافية جملة مفهومة بذاتها ـ  إذا كانت

ـ ....... يبقى واو استئنافية  ( الجملة اللي بعد الواو كونت لي جملة مفهومة ـ النجاح سيأتي تعاال نجرب ) 

 "دخل محمد وأحمد إلى الفصل  "بخالف

 واو عطفيبقى الواو الثانية (  لم نفهم شيًئا)    ( أحمد إلى الفصل )أقول   ال يمكن أن

اصح  للكالم 

ـأحمد إلى الفصل فـــيوسف  ــ  دخل محمد فـسافر سعيد 

 يفيد المشاركة والتعقيبحرف عطف : لفاءافــ
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 (  طبًعا علشان  المعطوف عليه منصوب: معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء    )  درسين 

؛ ومعنى التراخي             هو الترتيب يف وقت زمنية طويلة  ...  التراخي يفيدحرف عطف ...  " ثم "هنا 

ــ هنا تخبرين أنه صلى الفجر أواًل ثم لكن ــ  "الفجر ـ الضحى  "فالمثال األول : يخبرين أن الرجل صلى 

...  "ثم" دها بفترة زمنية طويلة صلى الضحى... كيف عرفنا ذلك                     من حرف العطف وبع

ـ أفادت أنني  ثملكن ـ  "اللغة العربية  ـ اللغة اإلنجليزية   "وكذلك الحال يف المثال الثاين : فكل فأنا ذاكرت

 يزية ..ذاكرت أواًل اللغة العربية ثم بعدها بمدة ذاكرت اللغة اإلنجل

السريعلى ع
يأخذ الحالة اإلعرابية من المعطوف عليه فإن كان المعطوف عليه منصوًبا ننصب المعطوف معلومة

يعنى معنى كده إنك ن المعطوف عليه مرفوًعا نرفع المعطوف وهكذا  ـ المعطوف ، وإن كا

 ـ   الزم تعرب المعطوف عليه األول

 التخيير تفيدـ أو ـ  ... فهنا درسينأو  درًساحرف عطف ففي المثال األول : يخيرين بين مذاكرة  " أو "هنا 

 ... حيث هنا لست  متيقنًا أصليت ركعة واحدة ؟ أم ركعتين ؟ الشك تفيد " أو "أما المثال الثاين : فــ 

 "درًسا ـ ركعة  "والمعطوف عليه  "درسين ـ ركعتين  "ـ حرف عطف ... والمعطوف  أووهنا أيًضا ـ 

المشاركة والتراخييفيد حرف عطف : ثم  ثم

اإلنجليزية  ثمالضحى  ــ  ذاكرت اللغة العربية  ثمر صلى  الرجل الفج

التخيير أو الشك يفيدحرف عطف : أو  أو

اإلنجليزية  ثمالضحى  ــ  ذاكرت اللغة العربية  ثمصلى  الرجل الفجر 
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؛ والبد أن تسبق   بنفي   أو  نهي  ما قبلها وتثبت ما بعدهاتنفي أو تؤكد نهي  : لكن 

األمين  لكنائن المنافق   ــ  ال تصاحب الخلكن  ال يكذب المسلم

 يف المثال األول نفت ما قبلها وأثبتت ما بعدها ، فنفت الكذب عن المسلم ـ المسلم ال يكذب ـ " لكن "هنا 

أنها تنفي المعطوف عليه دائًما  " لكن "وأثبتت الكذب على المنافق ـ المنافق يكذب ـ ... فنقول أن حكم 

بق ـ ال ـ   بأداة نفييف المثال األول :  " لكن "ت وتبت المعطوف ... وكما الحظت ..!  فقد س 

وأثبت ما بعدها  "ال تصاحب الخائن  "أكدت  نهي ما قبلها  ـ المعطوف ـ  ...  "لكن  "و يف المثال الثاين : 

بقت  "صاحب األمين  "  بنهييف المثال الثاين  "لكن  ".. وس 

 لكن

"أو نهي ... اللهم بلغت اللهم فاشهد الزم تسبق بنفي  ــ لكن ــأكد ثاين أهو بو " 

 بل ؛ وقد تسبق بنفي أو إثبات ما قبلها وتثبت ما بعدهاتنفي أو تؤكد نهي  : بل 

تفاحًة  بلالمنافق   ــ  أكلت عنًبا  بل ال يكذب المسلم

 المسلم ال يكذب ـيف المثال األول نفت ما قبلها وأثبتت ما بعدها ، فنفت الكذب عن المسلم ـ  " بل "هنا 

أنها تنفي المعطوف عليه دائًما وتبت  " بل "وأثبتت الكذب على المنافق ـ المنافق يكذب ـ ... فنقول أن حكم 

بقت  ـ ال ـ   بأداة نفييف المثال األول :  " بل "المعطوف ... وكما الحظت ..!  فقد س 

..  " أكلت  تفاحةً  "وأثبت ما بعدها   " لم آكل عنًبا "... نفت ما قبلها  ـ المعطوف ـ   " بل "و يف المثال الثاين : 

 ــ لم تسبق بأداة  نهي أو نفي   بلوهنا  ــ 
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قبلها نفي أو  يأتي " لكن "ن أ... والمختلف بينهم  ينفيان ما قبلهما ويثبتان ما بعدهما "بل  ـ  لكن "فــ 

 أن يأتي قبلها نفي ويمكن ال مكن يف " بل "نهي ... أما 

يأتي قبلها نفي أو نهي وال؛   تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها : ال  ال

" تماًما لكنيعنى من اآلخر كده دي عكس  "

اصح  للكالم 

ودي بعيد عنك من بتضعيف النون ـ  " لكن   "ـ وبين  أداة العطف هي بسكون النون ـ " لكنْ  "يف فرق بين 

..          أخوات إن

إن  ــ القاضي رحيم (  هنا لكن ليست حرف عطف وإنما هي من أخوات  لكنالمجرم مذنب  (فعندما نقول 

جاء بعدها اسمها وخبرها  هأن النون مشددة عند نطقها تظهر أنها مشددة ... كما أن = ؟ كيف عرفنا

 رحيم   القاضي       

 الخائن الالجبان  ــ  أصاحب األمين  اللشجاع يفوز ا

ــ ال يفوز الجبان ــ    ونفت ما بعدها    ـ يفوز الشجاع يف المثال األول   أثبتت ما قبلها    ـ  " ال "هنا 

تماًما ...  "لكن  "فإذا الحظت تجد أنها تقوم بعكس عمل 

 ونفت ما بعدها ـ المعطوف ـ " أصاحب األمين "عطوف عليه ـ   أثبتت ما قبلها   ـ الم " ال "و يف المثال الثاين : 

" ال أصاحب الخائن "
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سؤال الامتحان
 ــوالمعطوف يأخذ الحالة اإلعرابية للمعطوف عليه يطلب منك إعراب المعطوف ــ 

 أو العكس  ... مثل : " ال "مكان  " لكن "يطلب منك أن تضع 

 ) ضع لكن مكان ال وغير ما يلزم (         "المتكاسلون يتفوق المجتهدون ال  "     

 وهنا يختبرك يف نقطتين ...

.. فبالتالي  عند التحويل من أحدهما إلى اآلخر : نضع المعطوف " ال "تقوم بعكس عمل   " لكن "أن  -1

 مكان المعطوف عليه ...

نهيأو      بنفيالبد أن تسبق     " لكن "أن    -2
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      من أجلها حتى  مخلصينمصر فيها شباب سواعدهم قوية، فيا شبابنا اعملوا  العظيمة " بلدنا   

ا أقوياء ال ضعفاء فمصروالشعوب،  األممشأنها بين سائر  ترفعوا     "    تريد شباب 

  : أعرب ما تحته خط 

 ........................................................................................... : العظيمة -1

 .......................................................................................:  مخلصين -2

 .......................................................................................: ترفعوا -3

 .......................................................................................:  األمم -4

 .......................................................................................:  مصر -5

  : استخرج 

 ........................معطوفين وبين علمة إعراب كل منهما :  .................................. -1

         .................................................. 

ا وبين علمة بنائه : ................................................................... -2  فعل  مبني 

ا وبين علمة إعرابه : ...................................... -3  .........................فعل  معرب 

ا بعلمة فرعية : ............................ -4 ا معرب  ا : -6  اسم  ا مبني    .............................. اسم 

 نعت جملة وبين نوعه : ..................................................................... -5

  صوب الخطأ فيما يلي 

 ........................................ :    كتاٌب   قرأت قصة بل -1

ا : ......................................... -2  ال أحب صادق ا بل خائن 

ا  : ............................................ -3 ا لكن خير   افعل شر 
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 ما النصر بعيد ال قريب : ......................................... -4

ا ثم قصتان : .......................................... -5 قرأ خالد كتاب 

  ضع حرف عطف مناسب

ياءَ  -1 .اْلتمْس بمعروفك وْجَه هللا .............. الرِّ

ُح األْزهار -2 بيُع .............. تتفتَّ .ُيْقبلُ الرَّ

واء قبلَ األْكل ................. بْعدَ  -3 هال يْشرب المريُض الدَّ

ما النصر بعيد .................... قريب  -4

ال تهن المظلوم .......................... الظالم  -5

تصان البلد باألعمال ........................... األقوال  -6

 (ادخل إن على الجملة السابقة وغير ما يلزم )    .   ذو العلم واإليمان وذو األخالق الكريمة محبوبان

    ............................................................................................................. 

   .  ( وغير ما يلزم  "بل "بدال من  " ال "ضع )   ال أحب الكاذب بل الصادق 

...................................................... 

 ( وغير ما يلزم  " لكن "بدال من  " ال "ضع ) ال تقل باطاًل لكن حًقا

...................................................... 

             . ( وغير ما يلزم  " لكن "بدال من  " ال "ضع )  يحترم العالم المتقدمين ال المتخلفين 

.......................................................... 

  ( .مبني على السكونـ مبني على الفتح ـ مرفوع بالضمة ( فعل مضارع : ) ألعملنوهللا ألعملن بجد) 
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  ارف إنها فاضية .. وكل شوية تفتح                  رغم إنك ع               عارف لما تبقى مكتئب وزهقان 

ا.... بتقوله :   ساعتها لو حد سألك مالك ؟ اأو  مكتئب   " هو ده الحال يا سيدي "                      جائع 

 " يبين حالك عامل ايه ؟  .... زي لما نقول :  اسم نكرةالحال ده عبارة عن " 

اجاء الولد  اعاش محمد  – مسرع  اقتل اللص الرجل  – سعيد    نادم 

 " اللص – محمد – الولد" بينت حال "  نكرةالكلمات اللي باللون األحمر هتلقيها كلها أسماء  "  .. !!لو الحظت    

ا" وحال محمد لما عاش كام "  مسرعاحال الولد لما جاء كان "      ا" وحال اللص لما قتل كان "  سعيد   " . نادم 
 

 

 إنه يبقى :                    الزم تتوافر فيه علشان يبقى حال   الحال له شروط ،        بس خلي بالك       

 

ا " في جملة فعلية -2     نكرة -1               " معرفة"  صاحب الحال -4؟    حاله أيه؟ أو /  إجابة سؤال كيف -3  " غالب 

 
 زي لما نقول :       

ا، يستمع الطالب للشرح  خاشعينلمون ،  يصلى المس  خاشعةرأيت األهرامات                      به  مستمتع 
 
 

 ، ولو سألنا :  جملة فعلية" وجاءت في  نكرةالكلمات اللي باللون األحمر كلها "  .. !!لو الحظت      

 " حاليبقى خاشعين "                      خاشعينيصلي المسلون ؟ / حالهم كان عامل إزاي وهما بيصلوا ؟ =  كيف        

ايستمع الطالب للشرح ؟ / حال الطالب وهو بيستمع للشرح أيه ؟ =  كيفولما سألنا      ا  "  مستمتع   " حاليبقى مستمتع 

 " حال"  شامخة                    شامخةولما سألنا كيف رأيت األهرامات ؟ / حال األهرامات لما شفتها كان ايه ؟ =        

   

 : وبدون شروط دي تتعرب حال                 مغمض ات أول لما تشفها وأنت في كلم  أه صح نسيت     

ا  ا  –مع  ا  –جميع  ا  –وحده  –سوي  ا –غالب   سهو 

 

     

 ^-^ منصوب ...... والسلما " دائم   الحالام " تَ وفي الخ                                          

 حالال
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فعلية اسمية           
 المعارف أحوالالجمل بعد 

( ... جملة اسمية  حالإذا الحظت ...!!  يف العمود األول ستجد كل الكلمات الملونة باألحمر )

 أمـواجـه عاليةذهــبــت إلى الـبـحر 

 دةيـــداه مـــقـــيــــرأيــت األســيـــر 

 وهم يلعبونينظر األب إلى أطفاله 

 يضــحــكدخل علينا المـعــلم 

 يف يده كتاًبا يمسكجاء محمد 

 يــبكون  وجاءوا أباهم عــشــاءً 

 جملة اسمية ؟!!!! حالي عرفنا إنه طبًعا عايز تسألني وايه ال

 _وركز اهلل يصلح حالك يف الشروط دي كويس  _ له ثالثة شروطحال الجملة بصفة عامة  بص يا سيدي .!! 

بعد هذا االسميكون هناك جملة أن  -2صاحب الحال (  ) وبالمناسبة االسم المعرفة ده هواسم معرفة عن  ابحث -1

؟أو حاله أيه  "كيف  "نسأل بــ  -3

ثم  " البحر "نبحث يف المثال األول عن اسم معرفة = ستجد كلمة وتعال نطبق هذه الشروط على األمثلة : 

 هذه جملة اسمية   " أمواجه عالية "أهناك جملة جديدة ؟.. نعم هناك جملة  ننظر بعدها

 جملة اسمية حال(             إذن               أمواجه عالية وإذا سألنا حال البحر ايه ؟ ) 

وإذا سألنا  " يداه مقيدة "جاء بعده جملة  " األسير "وهكذا يف المثال الثاين ... هناك اسم معرفة 

 جملة اسميةحال (           إذن             يداه مقيدة)  "ل األسير ايه ؟ حا

 وإذا سألنا ما صفة المعلم؟ " أطفاله "جاء بعده جملة  " أطفاله "ويف المثال األخير ... هناك اسم معرفة 

 جملة اسمية حال(            إذن             وهم يلعبون) 

الجملة  حال
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 مقيدة ( هعالية ـ يدا ـهـــالرابط يف الجملة االسمية قد يكون   الضمير    كما يف : ) أمواج

 الشمس ساطعة (و  ) خرج الولد  مثل قولنا :       الواو    وقد يكون الرابط حرف       

 يلعبون   وهم   ينظر األب إلى أبنائه ( كما جاء يف المثال السابق :والواو مًعا  الضميروقد يكون الرابط )      

ـ يكون مستتًرا ... كما يف قولنا صاحب الحال ممكن االسم المعرفة ـ 

 تسميبجاء بأبنائها ــ وقلبها مشغول تعيش 

 خلي بالك علشان 
حيطمتخبطش في ال

 طبًعا عايز تسألني هي أي واو تنفع تبقى رابط ؟  هقولك ال طبًعا ، واو الحالية بس هي دي اللي بتبقى رابط يف

 جملة الحال .  

 هم فرحون و( ..... جاء الطالب ) واو حالية (            تكون  إذ  أي واو تأتي بمعنى )و

هم فرحون  إذجاء الطالب 

 وإذا نظرنا إلى العمود الثاين ـ يف الصفحة األولى ـ  :نبحث يف المثال األول عن اسم معرفة = ستجد كلمة 

هذه جملة فعلية ، وإذا  " يضحك "ثم ننظر بعدها أهناك جملة جديدة ؟ .... نعم هناك جملة  " المعلم "

(  والرابط مستتر تقديره هو)    فعليةحال جملة (             إذن ) يضحك (            يضحكسألنا بــ حال المعلم ايه؟ ) 

وإذا سألنا  " يمسك "جاء بعده جملة  "محمد "وهكذا يف المثال الثاين  ... هناك اسم معرفة 

 ( والرابط مستتر تقديره هو)  جملة فعليةحال (           يمسك(           إذن  )  اًبايف يده كتيمسك  ) "ما حال محمد ؟ 

وإذا  "يبكون  "جاء بعده جملة  " جاءوا  "ويف المثال األخير .... هناك اسم معرفة : الضمير الموجود يف 

 جملة فعلية حال      (          بكوني(            إذن )  يبكون سألنا : ما حالهم عندما جاءوا ؟ ) 

(  يبكـــونوالرابط ضمير الواو الموجود يف ) 
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  ال يوجد رابطيف حال شبه الجملة  

 

 دائًما يف محل نصب                                                              

  

 

 

 

  شبه الجملة  حال

  ومجرور
 ظرف جر 

   الجنود   وسطرأيت القائد   المنزل  يف وضعت  الحقيبة  

 ونفس الشروط التي تعلمناها مع حال الجملة سنطبقها على شبه الجملة ...لكن باختالف بسيط جدا 

 ... كما يف األمثلة السابقة : ظرفأو  جر وجرور +م المعرفة بعد االس

 : يف شبه الجملة بنقولحال شبه جملة ... )  "وسط "حال شبه جملة ... وكذلك "يف المنزل  " 

 (شبه جملة   حال هما االثنين مع بعض والمجرور الجارمن غير الكلمة اللي بعده ، لكن الحال  هو  الظرفإن  

 إعرابه

  ـ رأيت األم تعتني بصغارها يشرح المعلم الدرس وهو مبتسم ـ

 الضمير يف محل رفع مبتدأ ، ومبتسم : خبر  ... والجملة االسمية يف محل نصب حال: وهو مبتسم

 ( الواو ـ هو والرابط ) 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل مستتر ، والجملة الفعلية يف محل نصب حال: تعتني

 (  مستتر تقديره هو والرابط ) 
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إنسان عربي يتباهى بالنطق بها، فهي لغة القرآن  كلال عسر، يظل  يسرة " لغتنا الجميل

الحرف المنطوق به هي لغة الضادبأسلوبه الرائع،  البشريةالكريم فهو قرآن عربي أعجز 

على تعلم لغتك السامية "  سعيد، فأيها العربي أقدم وأنت اللغات سائرفي لغتنا دون  

 أعرب ما تحته خط 

...................................................................: ........ يسر -1

: ............................................................................ كل -2

: ........................................................................ البشرية -3

...........................................................: ................ سائر -4

: ............................................................................. سعيد -5

  : استخرج

 اسًما مبنًيا وبين نوعه : ........................................................... -1

 عله مبنًيا : .........................................................فعاًل معرًبا واج -2

 فعاًل مبنًيا وبين عالمة بنائه : .................................................... -3

 نعت جملة وبين نوعه : ............................................................... -4

 عطوف عليه يف الحكم : ...............................................معطوف يخالف الم -5

 حال جملة وبين الرابط : ............................................................ -6

 نعتين مفردين : .............................................................. -7

     . ( اجعل النعت المفرد حااًل جملة )   رأيت عصفوًرا مغرًدا

................................................................................. 



 

36 
 محمد  صالح / أ 

  (    . اجعل النعت المفرد حااًل جملة شاهدت قائًدا بين الجنود) 

............................................................. 

  ( حول الحال المفردة إلى جملة مستبشرين بالنجاح .    ) أقبل التالميذ 

............................................................ 

  ( مفردةإلى  الجملة حول الحال يذاكر الطالب وهو على ثقة من نفسه) 

...................................................................... 

 ( اسمية حول الحال المفردة إلى جملةلمؤمن حياته سعيًدا   ) يعيش ا 

...................................................................... 

  .  (خبر جملة  –نعت جملة  –حال جملة ... )  " يستبشرون "المصريون عاشوا يستبشرون 

  ... هو ينظم و" سعدت بالفكر وهو ينظم العالقات االجتماعية" 

 (خبر جملة  –نعت جملة  –حال جملة ) 

  ... (خبر جملة  –نعت جملة  –حال جملة )   " ينظم "هذا فكر ينظم العالقات االجتماعية 

 (خبر جملة  –نعت جملة  –حال جملة )   " ينظم "ينظم العالقات االجتماعية ...  الفكر 

 ............................. ه  (أكمل بحال جملة )                                  متى تأدي عملك فأد 

       .................. (نعت جملة )                                   إن تتعامل بحب تكسب صديًقا 

  (                                       ................. صوب الخطأ عاد الطالبان من المدرسة متعبان) 

 يف جملتين بحيث يكون يف األولى معرًبا ويف الثانية مبنًيا . "يذاكر  "عل ضع الف 

...................................................................................... 

...................................................................................... 
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وأن من اتصل بي                 ــال سمح اهلل  ــ ربما تظن أنني أبالغ              اتصل بي الرئيس  : إذا قلت لك   

أكدت   " نفسه " فهنا كلمة  .. " نفسهاتصل بي الرئيس  "سكرتيرة الرئيس                   .... لكن عندما أقول  

توكيد معنوي ...  نفسهلذلك نقول إن كلمة وال أحًدا غيره ... " الرئيس "لمني هو لي فعليا أن من ك  

  كلتا –كال  –عامة   -جميع  –كل  –عين  –نفس  "والتوكيد المعنوي له كلمات ثابتة ومحفوظة "

لكن بشروط   "توكيد معنوي  "  فهذه الكلمات تعرب دائًما  

الـــتـــوكـــيـــد

  ألنها جاء بها ضميرتوكيد معنوي ؛  " جميعهم "هنا كلمة  "اجتمع الالعبون جميعهم  ":  نظرت للمثال  إذاف 

ذف من الجملة ال  وجاءت بعد المؤكد ، والمؤكد هنا هي كلمة ،             اجتمع الالعبونؤثر يف المعنى : يوإذا ح 

 .، وهي الكلمة المراد توكيدها  الالعبون

 منصوبطبًعا ألن المؤكد  الطالبتين   –توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :أنفسهما  فنعرب

معنوي مجرور وعالمة جره الكسرة  : توكيد أعينهم

 : توكيد معنوي مرفوع وعلمة رفعه الضمة كلهم

 (عائد على المؤكد ) لابد أن يتصل بها ضمير -1

حذفها من الجملة لا يؤثر في المعنى -2
تأتي بعد المؤكد -3

 كلهمـ  انسحب الجنود  أعينهم ـ   سلمت على األمراء   أنفسهما  وكذلك :   أكرمت الطالبتين

 توافرت فيها الشروط الثالثألنها  "توكيد معنوي  "تعرب  ءالحمرافكل الكلمات  

  



38
محمد  صالح / أ 

0 

  كال ـ كلتا  ") الضمة ـ الفتحة ـ الكسرة ( إال  بالعالمات األصليةفكل كلمات التوكيد تعرب" 

تستخدم للمثنى المؤنث .. مثل :  " كلتاهما ": تستخدم للمثنى المذكر  ، و " كالهما "فــ      

 كلتيهماـ  سلمت على المعلمتين   كليهماـ كتبت الدرسين  ا كلتاهمـ فازت الطالبات كالهما  نجح الولدان   

تبت   كما الحظت ...!     كما يف ) كالهما ـ كلتاهما ( " باأللف "يف الكلمات السابقة إنها يف حالة الرفع ك 

تبت    كما يف ) كليهما ـ كلتيهما ( " اءبالي "ويف حالتي النصب والجر ك 

: توكيد معنوي مرفوع وعلمة رفعه األلف  كلتاهماعنوي مرفوع وعلمة رفعه األلف  ، : توكيد م كالهما 

: توكيد معنوي مجرور وعالمة جره الياء  كلتيهما: توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء ،  كليهما     

معلومة 
 على السريع

 ـيعنى الزم تعرف إعراب المؤكد األول  ـأخذ الحالة اإلعرابية من المؤكد التوكيد ي

 .وهكذا ننصب التوكيد انرفع التوكيد وإن كان منصوبً  ا فإن كان المؤكد مرفوعً 

 يعامالن معاملة المثنى : فترفع باأللف وتنصب وتجر بالياء
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 تعرب حسب ب توكيدا معنويا بل فكلمات التوكيد كلها إذا لم يتوافر فيها شرط من الشروط لم تعر

 بالجملة موقعها

  بالعالمات المقدرة ) ضمة ـ فتحة ـ كسرة ( =تعرب  "ضمير  "لم يتصل بكلمات التوكيد وإذا 

 ه الضمة المقدرةفاعل مرفوع وعالمة رفع          الالعبين  كال: جاء ثل م

 

اصح  للكالم 

 الطالب كلنجح  بارع كالهماالمهندسان  نفسهعاتب الرجل 

ملحوظة

 لم تؤكد الرجل بل هي من عاتبها الرجل " نفسه " هذه الكلمات الحمراء ليست توكيًدا معنوًيا ... فكلمة 

 ؟عاتب الرجل ايه حدث خلل لم أفهم ..  "عاتب الرجل  "ذا حذفناها من الجملة .. كما  أننا إمفعول به   :فتعرب 

  _الحاجة اللي المفروض تأكدها  _؛  ألنها لم يتصل بها ضمير و جاءت قبل المؤكد  " كل "وكذلك كلمة 

ه ال يمكن حذفها رغم أن اتصل بها ضمير لكنها ليست توكيًدا ألن " كالهما "تعرب : فاعل . وكذلك كلمة  فكل

 أصبحت الجملة خطأ   من الجملة ...  ) المهندسان بارع (  

ثاٍن"كالهما"حدث خلل يف المعنى .... فكلمة !!!!...المهندسان بارع مبتدأ تعرب ""هنا

  يعربان   مبتدأ ثانٍ كال وكلتا إذا اتصل بهما ضمير وجاء بعدهما مفرد = 

الطالبان  كالهما  متفوق يف الدراسة الطالبان  كالهما  متفوقان يف الدراسة 

مة رفعه األلف مرفوع وعال مبتدأتوكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف 
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 السماوية  األديانبالفتن والتحديات، وقد سعت  المشغولةلشعوب العالم  ضرورًياالعدل أصبح "     

 "تبدين المس صراع، وذلك ليعيش الناس جميعهم يف سالم ال يعكره العدلإلى تحقيق 

  أعرب ما تحته خط 

 ضرورًيا : ..........................................................  -1

 المشغولة : ........................................................  -2

 األديان : ............................................................ -3

 ..............................................العدل : ............. -4

 صراع : ............................................................ -5

  : استخرج 

 اسًما معرًبا بعالمة فرعية ، وآخر بعالمة أصلية : ............................................. -1

 ...............    / ....................................اسمين مبنيين لسببين مختلفين : ......  -2

 فعاًل مبنًيا وبين عالمة بنائه : .......................................... -3

 نعت جملة وبين نوعه : ..............................................  -4

 .... / ..............................حاال غير مفردة وبين نوعها : .........................  -5

 توكيًدا وبين نوعه وعالمة إعرابه : ................... / ................... / .................. -6

 معطوًفا وبين عالمة إعرابه : ................................... / ............................. -7

 عرابه : ..........................................فعاًل معرًبا وبين عالمة إ -8

   (       . اجعل الفعل المعرب مبنًيا ينهض المصري بوطنه) 
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  (       توكيًدا معنوًيا، وغير ما يلزم  "كال  "اجعل حضر كال الوزيرين االجتماع )

.......................................................... 

  (توكيًدا معنوًيا، وغير ما يلزم  "كلتا "اجعل الطالبتين متفوقتين        ) كانت كلتا 

........................................................ 

  ( خبرــ مبتدأ ثاٍن ــ توكيد معنوي )            ................  "  نفسه "محمد نفسه كريمة  . إعراب 

 ( خبرــ مبتدأ ثاٍن ــ توكيد معنوي )  ....        ............."   فسهن ". إعراب  ةنفس محمد كريم 

 (      أعرب كال يف الجملتين  كال المصريين مخلصان  / المصريان كالهما مخلصان) 

............................................... / .......................................... 

 (أعرب كال يف الجملتين  جتهدان  / المعلمان كالهما مجتهد    )المعلمان كالهما م 

............................................... / .......................................... 

  (     . صوب الخطأ كرمت المدرسة التلميذين كالهما )

...................................................................... 

  (     . صوب الخطأ األدباء كالهما مبدعون) 

..................................................................... 

  (       . صوب الخطأ المجتهدات جميعهم ناجحات) 

.................................................................... 

 (صوب الخطأ سان كليهما .                  ) حضر المهند 

................................................................... 

  (       . اجعل المضاف توكيًدا كل المعلمين يبذلون الجهد )
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 المجدونفالمثابرة، والطامح يظفر بما يريد وال يرضى بحياة ي ذل فيها،  ثمرةإن النجاح يف الحياة " 

 "، وبهؤالء النابهين ت بنى الحضارات جهدهموهم يبذلون  مجدهمأعينهم خطوا صحيفة 

  : أعرب الكلمة الملونة

 .............................................................................................ثمرة : ..... -1

.................................................................................................:المجدون -2

مجدهم:................................................................................................ -3

 ..............جهدهم: .................................................................................. -4

  : استخرج

 :  اسمين مبنيين مختلفين وبين نوعيهما -1

.............................................  ...................................................

 .............: ............................................................فعاًل مبنًيا وبين عالمة بنائه  -2

 : ......................................................................... اسًما معرًبا بعالمة فرعية -3

 : .................................................................................فعاًل معرًبا بعالمة فرعية  -4

 ........................................... ...................................: ........  نعًتا وبين نوعه -5

 حااًل وبين نوعه : ........................................................................................ -6

  (أعرب الكلمة الملونة )               عملهن بإخالص يؤدينالمعلمات

................................................................................. 
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  "(      "وهم سالمون  "ما الموقع اإلعرابي لجملة  )     "  عاد الحجاج من رحلتهم أمس وهم سالمون

................................................................................... 

 ( صوب الخطأ)      حضر المهندسان كليهما 

...................................................................................... 

 (وغير ما يلزم " لكن "مكان   " ال" ضع )                     ال يخشى العالم الدولة المتقدمة لكن النامية 

     ....................................................................... 

 . (حول النعت حااًل ، والحال نعًتا )         جاء طالب يبتسم ، ورأيته وهو يضحك 

........................................................................................... 

 

يف النهوض بالمجتمع حتى  أماًل كلهم وهم مخلصون  لمونالمعيؤديها  ساميةالتعليم رسالة " 

  "عظيًما يف حياتنا   رمًزاوالرقي ، وسيظل المعلم  التقدميحققوا 

  : أعرب الكلمة الملونة 

 .............................................................................................ثمرة : ..... -1

 .................................................................................................:المجدون -2

 ....................................................................................................أماًل :  -3

 ...............................................مجدهم:................................................. -4

 جهدهم: ................................................................................................ -5

 



44
محمد  صالح / أ 

  : استخرج

....................  .................................................:  ...............اسًما معرًبا وآخر مبنًيا -1

 .....................................معرًبا بعالمة أصلية وآخر بعالمة فرعية : ..........................فعاًل  -2

 : .........................................................................  حااًل وبين نوعه -3

 ..........................................................................: ....... توكيًدا وبين نوعه -4

 وبين نوعه  : ........................................... ........................................... جملة نعًتا -5

 .....................................حااًل وبين نوعه : ................................................... -6

   ( ال  ــ لكن  ــ بل )    أصادق كاذًبا    .........    صادًقا 

  ( أكمل بنعت شبه جملة  )    ........................  رأيت عصفوًرا

 ( صوب الخطأ)      لموز أحب الفاكهة لكن ا 

  ................................................................................ 

 (اجعل النعت حااًل وغير ما يلزم )            أبصرت طائًرا بين السحاب 

     ....................................................................... 

يف اإلنفاق ، وعلى ربات  أهميةيأمرنا اهلل باالقتصاد يف المعيشة، وقد أعطى اهلل المنهج الوسطي  "

كلهن من اآلن أن يتوسطن يف اإلنفاق بحكمة، وعلى كل أم أال تبخل وال تبذر كي  البيوت

 "الشياطين    إخوان، فالمبذرون بيتهاي صان 

  : أعرب الكلمة الملونة
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 .............................................................................................: ..... ميةأه -1

 .................................................................................................:بيوتال -2

 ....................................................................................................:  بيتها -3

 :................................................................................................إخوان -4

  : استخرج 

 ....................................  .................................:    ...............مضارًعا معرًبا وآخر مبنًيا  -1

 : .........................................................................     نعت مفرد -2

 توكيًدا وبين نوعه : ................................................................................. -3

 ...................................: ........................................... ......  اسًما معرًبا وآخر مبنًيا -4

 (ــ بل    وال  ــ )                                                              الكاذبين..    .........    يحب اهلل الصادقين 

  (     أكمل بنعت شبه جملة  )        ........................  رأيت عصفوًرا 

     ( اجعل االسم المبني معرًبا )       ليت هذا المستمع يكون ملبًيا للنداء 

         ................................................................................ 

  ( المفردة إلى حال جملة حول الحال )                     استمعت إلى النصيحة متمتًعا 

     ....................................................................... 

  (                        . اجعل ــ كال ــ للتوكيد ، وغير ما يلزم كال الطالبين مؤدبان) 

....................................................................... 
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نتميز به عن غيرنا من المخلوقات جميعهم  عقاًل بالنفس تساعد على النجاح، وقد منحنا اهلل  الثقةإن      

 "   من يعمل للحاضر ال الماضي العاقل، فاإلنسان سعداءويجعلنا نشكر اهلل ونحن      

  : أعرب الكلمة الملونة

 .............................................................................................الثقة : ..... -1

 .................................................................................................:عقاًل  -2

 ....................................................................................................سعداء :  -3

 العاقل :................................................................................................ -4

  : استخرج

.....................................................  ................:    ...............معرًبا وآخر مبنًيا فعاًل  -1

 : ...............................................................مبنًيا وبين نوعه اسًما  -2

 : .........................................................................  امفرد انعت -3

 .......................: .......................................................... نعًتا جملة وبين نوعها -4

 : .................... .........................................  معطوف يخالف المعطوف عليه يف الحكم -5

 حااًل وبين نوعها :  ..................................................................................... -6

 (ضع حرف عطف مناسب  )    المجدين......    .....    ال تصاحب المهملين 

                                          ...................   (  مخلصون  ــ مخلصين  ــ مخلصان  )تعاون األصدقاء وهم

 ( يقرأن الطالبات يقرأن الكتب المفيدة :   الفعل )          (مبني على السكون ــ مبني على الفتح ـ معرب) 



47
محمد  صالح / أ 

 (وغير ما يلزم " لكن "مكان   " ال" ضع )                    يحافظ على دروسه النشيط ال المهمل 

     ....................................................................... 

 ( أعرب كالهما يف الجملتين )            ما متقنالمهندسان كالهما متقنان ــ المهندسان كاله 

..................................................................................... 

 يف خطط تتنوع يف اآلماد، وتحركنا المقبل  تطورهابالمستقبل، وترسم كل دولة  مهتمالعالم كله       

، فكلما  التخطيطيف مختلف مجاالت التقدم والبناء، فنحن نسير آخذين بمبدأ  رسيكون يف اتساع أكث     

 به ازددنا تقدًما . مقتنعونأخذنا بالمبدأ ونحن       

  : أعرب الكلمة الملونة

 .............................................................................................مهتم: ..... -1

 .................................................................................................:ورهاتط -2

 ....................................................................................................التخطيط :  -3

 مقتنعون :................................................................................................ -4

  : استخرج

.....................................................  ...........:    ............... نعًتا مفرًدا -1

 ................................................: ............... نعًتا جملة وبين الرابط -2

 ...........................................................................:  اسًما مبنًيا وبين نوعه -3

 وبين نوعها : .................................................................................حااًل  -4
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 محمد  صالح / أ 

 : .................... .........................................ا وبين عالمة إعرابهطوفً مع -5

 :  ........................................................................... فعاًل معرًبا وآخر مبنًيا  -6

 ...........................توكيًدا وبين نوعه : ........................................... -7

 (  ضع حرف عطف مناسب)                                                        لسالم ...........    ا    ال أتمنى الحرب 

  (                                                                 صوب الخطأ  سمع التالميذ الدرس وهم منجذبين) 

...................................................................... 

  (                                                                         صوب الخطأ  أكرمت المتفوقون ال الخاملون) 

................................................................................................ 

  (                                                                                     صوب الخطأ  األدباء كالهما مبدعون) 

................................................................................................ 

 (صوب الخطأ  يعهم ناجحات                                                                       ) المجتهدات جم 

................................................................................................ 

                                    (          حول الحال المفردة إلى حال جملة )       دخل المعلمون  الفصل مبتسمين 

    

 ليصبح أكثر   القدرةويمنحه  المتميزة شخصيته، فهو يحقق لإلنسان األممتنهض به  مقياسالعمل الجاد      

 يف عمله  مخلًصاتطوًرا، فيعيش وهو مطمئن وليست األمة بقادرة على النهوض ما لم يكن العامل نفسه      

 ال متعاوًنا .     

  : أعرب الكلمة الملونة 

 .............................................................................................مقياس: ..... -1
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محمد  صالح / أ 

األمم:................................................................................................. -2

 ..............................................................................................: المتميزة  -3

 القدرة :................................................................................................ -4

 .................................................مخلًصا : ............................................. -5

  : استخرج

..................................................... .................:    .. جملة وبين محلها اإلعرابينعًتا  -1

 ..جملة وبين الرابط : .............................................................حااًل  -2

 :...........................................................................  وآخر معرًبااسًما مبنًيا  -3

 ............................................................فعاًل معرًبا وبين عالمة إعرابه : ............. -4

 ....... .........................................معطوًفا وبين عالمة إعرابه: ............. -5

 :  ...........................................................................  توكيًدا وبين نوعه -6

 (ضع حرف عطف مناسب  )    نسعى إلى طلب العلم ........... الكسل 

   (  اجعل التوكيد حااًل ) رأيت العلماء جميعهم مصابيح الهداية 

...................................................................... 

  (  اجعل الحال نعًتا )   نبذل يف العمل الجهد متواصاًل 

................................................................................................ 

  (صوب الخطأ  )   عاد الالعبون وهم مسرورين

................................................................................................ 
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 محمد  صالح / أ 

  (صوب الخطأ  )                                                                                    مجًدا  الال تصاحب مهماًل 

................................................................................................ 

  (          ضع لكن مكان ال وغير ما يلزم )                   ينجح الطالب المجتهدون يف االمتحان ال المقصرون 

          

 ترجوه    استغالاًل تغلوها بثرواتها، وهذه الثروات يف حاجة إلى جهودكم، فاس غنية: إن مصر مصريا أبناء      

 ، وينعم بالرفاهية والرخاء عزيًزا  ؛ حتى يرتقي وطننا كلها الشعوب     

. 

  : أعرب الكلمة الملونة 

 .............................................................................................مصر: ..... -1

 ......................................................................:...........................غنية -2

 ..............................................................................................استغالاًل :  -3

 ..........................الشعوب :...................................................................... -4

 مخلًصا : .............................................................................................. -5

  : استخرج 

 ..................................  .......................................:    .. الرابطنعًتا جملة وبين  -1

 .........................................................: ..........................ن نوعه وبي حااًل  -2

 اسًما مبنًيا وآخر معرًبا     :........................................................................... -3

 .................................................فعاًل معرًبا وبين عالمة إعرابه : ........................ -4
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محمد  صالح / أ 

 فعاًل مبنًيا وبين عالمة بنائه : ............................................................................ -5

 ..................معطوًفا وبين عالمة إعرابه: .................... ...................................... -6

 توكيًدا وبين نوعه :  ........................................................................... -7

  (  اجعل الفعل السابق مبنًيا على السكون مرة ومبنًيا على الفتح مرة يف جملتين من عندك)  يصوم 

................................................................................................... 

..................................................................................................... 

  (  أكمل بتوكيد معنوي مناسب)   إن الشفقة والرحمة ................... من مبادئ اإلسالم 

...................................................................... 

  (   نصب حال ـ رفع خبر ـ نصب نعت)يف محل          "صوته رائع  "أنا أسمع مؤذًنا صوته رائع  .    جملة 

                 (  لكن ـ بل ـ كالهما صواب) ال أحب الجهل ................... العلم 

 (  أي الطالبين أسرع فهًما ولماذا ؟) ح المعلم ثم فهم إبراهيم    ــ  شرح المعلم ففهم أحمد   شر 

....................................................................................................... 

  (   اجعل االسم المبني معرًبا ) هذه الطالبة متفوقة

........................................................................................................... 

  (    صوب الخطأ  حضر المهندستان كلتيهما............................................            ) 

  (أعرب نفسه يف الجملتين السابقتين كريمة   ــ محمد نفسه كريم   ) نفسه  محمد
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 ____________________________________________________________                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حروف العطف

ال ،بل ، لكن   و ،ف ،ثم ،أو

 العطف 

 المعطوف عليه
ي الجملةيعرب  

 
 حسب موقعه ف

 

 المعطوف  
ي اإلعراب 

 
 حرف العطف  يتبع المعطوف عليه ف

ال محل له من  
 اإلعراب 

ى  عطفت • الكلمات بي 

 والجمل وأشباه الجمل. 

 و : للتعدد  •

تيب والتعقيب •  ف : للي 

ي .  •
احى تيب والي   ثم :للي 

 أو :للتخيي   •

 

 

 تعطف الكلمات فقط .  •

ى .  • ى مختلفي   عطف بي 

ي ،نىهي +لكن + مثبت •
 نفى

ي  •
 مثبت + ال + منفى

•  ) ي
امتناع )مثبت أو منفى

 +بل + )إثبات(  
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 الحظ : 

 )فاعل(   سعيد . جاء  •

(سعيد الولد  •  .)خي 

اجاء الولد  •
ً
 )حال( .  سعيد

 .)نعت( السعيدجاء الولد  •
 
 

 الحال 

اسم كلمة واحدة : مفرد   
 صاحب الحال )معرفة( + الحال )نكرة( 

 
   شبه جملة: 

 )معرفة(+ جارومجرور  
 أو ظرف  

 

 جملة 
 اسمية : 
 + جملة اسمية   معرفة

 ) +خبر  )اسم +ضمب 
 فعلية : 
 + جملة فعلية معرفة

 

معرفة  حاللصاحب ا  •

ا  ً ويمكن أن يكون ضمي 

ا ً ا   أو مستي 
ً
 بارز

ا . 
ً
 ذهب حزين

ا . 
ً
 رأيتك حزين

•  ، 
ا
مًعا ، جميًعا ،خاصة

 ،ثانًيا .... تعرب حال
ا
 أوًل

 أو :للتخيي   •

 

 

ى الحال وصاحبه:  •  يربط بي 

 وقفت تبىكي  ضمب  :  •

:وقفت  واو الحالية •

 والسماء ممطرة . 

 الضمب  وواو الحالية :  •

 تبىكي . وقفت وهي 

 

 
 ( . صفات) وبعد النكرات  (أحوال) الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف
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ي اإلعراب.  •
 
 التوكيد يتبع المؤكد ف

 كال ،كلتا بدون ضمب  تعرب بالعالمات  األصلية المقدرة ،وال تكون للتوكيد.  •

ا )أنفسهما ، أعينهم( •
ً
 يمكن استخدام )نفس ،عب   (للمثن  والجمع إذا أضفنا لها ألف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوكيد

 : ي
 التوكيد اللفط 

 تكرار االسم ،الفعل ، الحرف ، الجملة  
 

 التوكيد المعنوي: 
 بألفاظ )نفس ، عب   ،كال ،كلتا ، كل جميع( 

ً يمكن أن يكون المؤكد   •  :  ا مستبر
)اسكن أنت وزوجك الجنة(   

ا  متصال وقد يكون   •
ً
 أنا عبد

ُ
 : ما كنت

 
 

 المفرد : نفس ،عب    •

المثن  : كال ،كلتا )عالمة إعرابهما   •
 )  كالمثن 

 الجمع : كل جميع   •
 

وط التوكيد المعنوي:   *شر
اتصال كلمات التوكيد بضمي  . *   

* إمكانية حذف التوكيد مع بقاء  
 معتى الجملة سليما . 



 

 

 : العطفثالثا 
 يخبوع)املعطوف عهيه( حزف يٍ حزوف انعطف.ـ  )املعطوف(هوحببع يخوسط بينه  وبني  :انعطف  

 نكٍ ( -ال  -بم  -أو  -إيب  -أو -حخى  -ثى  -انفبء  -هي ) انواو ـ : وحزوف انعطف
 حٌّؼطٛف ػ١ٍٗ : ٠ٚؼَد كٔذ ِٛلؼٗ فٟ حٌـٍّش ٠ٚٔزك كَف حٌؼطف . - 1:أركبٌ أسهوة انعطف

حٌّؼطٛف : ٠ٚؤطٟ رؼي كَف حٌؼطف ؛  -  ٖ  كَف حٌؼطف : ٠ٚظ٢ٓٛ ر١ٓ حٌّؼطٛف ٚحٌّؼطٛف ػ١ٍٗ  -ٕ          
 ٠ٚٛحفك حٌّؼطٛف ػ١ٍٗ اػَحرخ .

 ػطف ؿٍّش ػٍٟ ؿٍّش -ٕ   ػطف ِفَى ػٍٟ ِفَى  .       -ٔ : أنىاع العطف

 حإل٠٠خف حٌّؼطٛف حىحس حٌؼطف ٌّؼطٛف ػ١ٍٗ حٌـٍّش

 ٠ٔٛى حإلٔٔخْ رخٌؼٍُ ٚحألهالق .

 ك٠َ ِلّي  ٚػٍٟ فٟ حٌّٛػي

ٚأه١ٍّٗٓض ػٍٝ ِلّي 

قال تعالً" الذي خلق فسوى"

صلٌت الظهر ثم العصر

 ذاكر نحًوا أو نصوًصا
 نحضر طال ُّ أو طالبا

 ٌسافر أخً بالسٌارة أو القطار
 كل موًزا أو تفاًحا

 حٌؼٍُ

 ِلّي

ِلّي

 حألهالقحٌٛحٚ

 ػٍٟ

أه١ٗ

حٌـّغ حٌٛحٚ طف١ي 
ر١ٓ حٌّؼطٛف 
 ٚحٌّؼطٛف ػ١ٍٗ

ٚطؼطف ؿّاًل 
 ِٚفَىحص

ٚطؼطف ؿّاًل 
 ِٚفَىحص

 

ٚطؼطف ؿّاًل 
 ِٚفَىحص

 أٚ طف١ي حٌظو١١َ

ٚطؼطف ؿّاًل 
 ِٚفَىحص



 

 

اداة  املعطوف عليه  اجلملة 

 العطف

 اإليضاح  املعطوف

 حٌىٔٛي .ٔـق حٌّـظٙي ال 

 أكذ حأله١خٍ ال حألَٗحٍ.

 وٓ فٟ ػٍّه ِظؤ١ٔخ ال ِظؼـال . 

 حٌّئِٓ لٛٞ ال ٟؼ١ف .   

 ٠َٔي حٌٔالَ ال حٌلَد . 

 أكذ حٌـي ال حٌِٙي .  

 ِخ ك٠َ ح١٠ٌف ٌىٓ أهٖٛ .

 ال طٜخكذ حألَٗحٌٍىٓ حأله١خٍ .

 ْٓ ي حٌىًٔ ٌى ـِ ُّ ٌُ ٠ؼَف حٌطخٌذ حٌ

 حٌؼًّ 

 . ِخ ػَفض حٌغيٍ ٌىٓ حٌٛفـخء

 ال طىٓ َِٔفًخ ٌىٓ ِؼظيال .

 ال ح٘ظُ رخٌ٘خثؼخص ٌىٓ حٌلمخثك .

 أطّٔه رخٌزخ١ً رً حٌلك .

 أ٘يٜ حٌٛحٌي حرٕٗ لٜش رً وظخرخ .

 ٠ٕـق حٌٌوٟ رً حٌّـظٙي .

 . رً ١خثَس خٍأ٠ض ٛخٍٚهً 

 ًحوَص حٌمٜش رً حٌمَحءس

 ال طىٓ ِٕخفمخ  رً ٛخىلخ .

 ال أكذ حٌىًٔ رً حٌـي .    

 ال طىٓ لخ١ٓخ  رً ٍك١ّخ . 

 ِخ ٗٙيص حٌٍِٚرً حٌٜيق .

 المجتهد 

 الخٌار

ًٌا  متؤن

 قوي

 السالم

 الجد

 الضٌف

 الشرار

 الكسل

 الغدر

 مسرًفا

 الشابعات

 الباطل

 قصة

 الذكً

 صاروًخا

 القصة

 منافًقا

 الكسل

ا ًٌ  قاس

 الزور

 ال 

 ال 

 ال 

 ال 

 ال 

 ال 

 ٌىٓ 

 ٌىٓ 

 ٌىٓ 

 ٌىٓ 

 ٌىٓ 

 ٌىٓ 

 رً 

 رً 

 رً 

 رً 

 رً 

 رً 

 رً 

 رً 

 رً

 حٌىٔٛي 

 حألَٗحٍ 

 ِظـاًل 

 ١ٟؼ١ف 

 حٌلَد 

 حٌِٙي 

 أهٖٛ 

 حأله١خٍ 

 حٌؼًّ 

 حٌٛفخء 

 ِؼظياًل 

 حٌلمخثك 

 حٌلك 

 وظخرًخ 

 حٌّـظٙي 

 ١خثَس 

 حٌمَحءس 

 ٛخىلًخ 

 حٌـي 

خ  ًّ  ٍك١

 حٌٜيق 

ال : طؼزض   - ٔ

حٌلىُ ٌّخ لزٍٙخ 

ٚطٕف١ٗ ٌّخ 

الري أْ  -رؼي٘خ

طىْٛ ؿٍّظٙخ 

 ِؼزظش .

 

 

 

ٌىٓ :   – ٕ

طٕفٟ حٌلىُ ػّخ 

لزٍٙخ ٚطؼزظٗ ٌّخ 

رؼي٘خ  الري أْ 

 طٔزك رٕفٟ

 

 

 

رً  :     - ٖ

طٕفٟ حٌلىُ ػّخ 

لزٍٙخ ٚطؼزظٗ ٌّخ 

 رؼي٘خ

طؤطٟ ؿٍّظٙخ  -أ 

ِٕف١ش فظىْٛ 

 رّؼٕٝ ) ٌىٓ ( 

طؤطٟ  -د 

ؿٍّظٙخ ِؼزظش 

فظىْٛ 

 ٌإلَٟحد 



 

 

   -هان وعاجل :

 لكن ( ال تعطف إال المفرد على المفرد وال تعطف الجمل . –ال  –*** حروف العطف ) بل 

 لما قبله فً المعنى . خالف لكن  ( م –ال  –*** ال بد أن ٌكون ما بعد حرف العطف ) بل 

 ٓأح ُّ القراءة ال العلم  –هذا جندي ال شرطً  –ولذلك ال ٌصح أن نقول : رأٌت طالبا بل تلمٌذا 

 -تدرٌبات :

 ف علٌه ، وأداة العطف فً اآلٌات اآلتٌة : عٌن المعطوف ، والمعطو

 " وإن تإمنوا وتتقوا ٌإتكم أجوركم "  -ٕ" اسكن أنت وزوجك الجنة "                -ٔ

 " جنات عدن ٌدخلونها ومن صلح من آبابهم وأزواجهم وذرٌتهم "  -ٖ

واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروف وٌنهاهم " الذٌن ٌتبعون الرسول النبً المً الذي ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة  -ٗ

عن المنكر وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم إصرهم والغالل التً كانت علٌهم فالذٌن آمنوا به 

( عٌن المعطوف ، والمعطوف علٌه ، وبٌن أنواع العطف فً  ٕ)  وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه "

 الجمل اآلتٌة : 

 اشترٌت كتابا بل قلما .  -ٖتورق الشجار ثم تثمر .    -ٕما أكلت برتقاال لكن موزا .    -ٔ

 نجح الطال ُّ حتى المهملون .  -ٙما محمد غنً لكن كرٌم .   -٘اقرأ صفة أو صفحتٌن .   -ٗ

 أكرمت المجتهدٌن ال المهملٌن .    -8ٌعطف علٌك علً ال أخوك .     -7

 فً المكنة الخالٌة : ( ضع حرف عطف مناسبا  ٖ) 

 ٌؤتً رمضان .... شوال .  -ٖأكرمت الطال ُّ .... السفهاء .     -ٌٕبطا القطار ... ٌقف .     -ٔ

 ٌبنً العصفور عشه ... ٌبٌ   -ٙأخالدا شاهدت ... علٌا .         -٘تقدم القابد .... والجنود .  -ٗ

 .... اإلسكندرٌة . ذهبت إلى القاهرة .. -8ما جاء محمد .... أخوه .    -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : ) حٌلخي (ٍحرؼخ 

 . : اسى َكزة ينصوة يذكز نبيبٌ هيئت وقوع انفعماحلبل 

 .  صاح ُّ الحال دابًما معرفة والحال دابًما نكرة 

  صاح ُّ الحال ٌعر ُّ حس ُّ موقعه فً الجملة فٌكون فاعال أو مفوال به 

  والحال دابًما منصوبة 

 ٛخكذ حٌلخي حٌَحر٢ حإلػَحدػالِش  ٔٛػٗ حٌلخي حألِؼٍش

 التالمٌذ ال ٌوجد منصو ُّ بالٌاء مفرد فرحٌن أبصرت التالمٌذ فرحٌن

 الكتا ُّ ال ٌوجد منصو ُّ بالفتحة مفرد مفتوحاً  تركت الكتا ُّ مفتوحاً 

 التلمٌذان ال ٌوجد منصو ُّ بالٌاء مفرد ناجحٌن عاد التلمٌذان ناجحٌن

صافح الالع ُّ منافسه 
 متحابٌن

 الالع ُّ منافسه ال ٌوجد منصو ُّ بالٌاء مفرد متحابٌن

 طال ُّ العلم ال ٌوجد منصو ُّ بالفتحة مفرد فرحاً  رأٌت طال ُّ العلم فرحاً 

 جنودنا الواو والضمٌر فً محل نص ُّ جملة اسمٌة وهم منتصرون عاد جنودنا وهم منتصرون

جاء المنتصر ٌفٌ  وجهه 
 بشراً 

الضمٌر  فً محل نص ُّ جملة فعلٌة ٌفٌ 
 المستتر

 المنتصر

 الجنود الواو فً محل نص ُّ جملة اسمٌة والشمس طالعة هجم الجنود والشمس طالعة

 المدرس ال ٌوجد فً محل نص ُّ شبه جملة بٌن رأٌت المدرس بٌن طالبه
 الواو ال ٌوجد فً محل نص ُّ شبه جملة فً اهتمام و ٌنصتون للمدرس فً اهتمام

 :  الحال الهفردةأوًلا : 

                           .           مسرورة غادة  شاهدتُ  -ٕ      .                                  مسرعاً أقبل التلمٌذ  -ٔ

 للتقدم . جاهدة تسعً مصر  -ٗ        .                            مخلصاً أدٌت العمل  -ٖ   

 . رخٌصاً قدٌماً اشترٌت الكتا ُّ  -ٙ      .                  راكباً فرحاً منتصراً عاد محمد  -٘

      شاهداً ومبشراً ونذٌراً ٌا أٌها النبً إنا أرسلناك  -8      رجالً .                           رجالً دخل القوم  -7

 وثالث رباع  – مثنًساء فانكحوا ما طا ُّ لكم من الن -ٓٔ  لوجه .                          وجهاً قابلت العدو  -9

 والتؤنٌث ) أي العدد والنوع ( . الحال ٌطابق صاحبه فً الفراد ، الثنٌة والجمع والتذكٌرهام وعاجل :

 اسهية :الجهلة الالحال  -ٔ:  جهلةالثانيا الحال 

هً أن تقع جملة اسمٌة ) مبتدأ وخبر ( لتوضٌح الهٌبة بشرط أن ٌكون صاح ُّ الحال ) معرفة ( والبد من وجود رابط 

 الضمٌر أو كالهما ( .  –ٌربط صاح ُّ الحال بجملة الحال وهذا الرابط إما أن ٌكون : ) الواو 

      أمثلة  :  

 أعجبتنً المدٌنة شوارعها نظٌفة                  ) الرابط : الضمٌر ) هـا (  -ٔ

 رأٌت المصلٌن وجوههم مشرقة                   ) الرابط : الضمٌر )هـم (  -ٕ

  ) الرابط : الضمٌر )الهاء(                  سمعت القارئ صوته جمــــــٌل   -ٖ

  ــــع                    ) الرابط الواو والضمٌر ( . رأٌت الطابرة وهً تقلــــــ -ٗ

 



 

 

 الحال الجهلة الفعلية  -2

 فً ٌتقنون  ةشاهد المعلمٌن ٌلتقون عملهم  .           الرابط واو الجماع -ٔ 

 سمعت الطابر ٌغرد                        الرابط الضمٌر المستتر هو ٌغرد  -ٕ

 تهبط                      الربط ضمٌر المستتر هً  رأبصرت الطاب -ٖ

 رجع لمتفوق ٌبتسم                         الربط ضمٌر المستتر هو ٌبتسم     -ٗ

 شاهت الطال ُّ وقد أقبل علً المذاكرة  ، الرابط الضمٌر المستتر هو فً أقبل . -٘

 قد تكون الحال جملة اسمٌة أو فعلٌة:-  الحال الجملـة

 فعلٌة                                                     .أستمع إلى تالوة القرآن الكرٌم من اإلذاعةجلست   :مثل

 .ال ٌستطٌع النطقالفتى  تضرب               .وقد تخرج أخًالتحقت بالجامعة               

 اسمٌة    .انه سعٌدتحدث المعلم            .ووجهه ٌبتسمجاء الناجح .       وأنا صغٌرحفظت القرآن     مثل : 

والرابط  .البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط ٌربطها بصاحبها: 

 .القمح   ×ٌحصدشاهدت المزارع  } :وحده، مثل  الضمٌرإما  )  (أ 

 والشمس تغر ُّوصلت إلى مكة  :، نحوالواو وحدهاإما   (  ُّ 

  .وهو واقف تحت الشمسرأٌت العامل } :نحو الواو والضمٌر معا،إما   (جـ

 ( :  جر ونجرور –) ظرف  -ثالًثا : الحال شبه الجهلة :

 ٠ؼ١ٖ حٌطخثَ ر١ٓ حألغٜخْ .        ) ظَف (  -ٔ

 ٍأ٠ض حٌٙالي ر١ٓ حٌٔلخد .          ) ظَف (  -ٕ

 ٚؿيص حٌىظخد فٛق  ٠ِٕيس          ) ظَف (  -ٖ

 ٟٚؼض حٌىَحٓش فٟ حٌلم١مش          ) ؿخٍ ِٚـٍَٚ (  -ٗ

 حٔطٍمض حٌَٛخٛش ِٓ حٌزيل١ش      ) ؿخٍ ِٚـٍَٚ (  -٘

 ٟٚؼض حٌّـٍش ػٍٟ حٌلخث٢         ) ؿخٍ ِٚـٍَٚ (  -ٙ

    فً المرمىأحرزت الهدف   -7

 .فوق الغصنوقف العصفور    -8

 ٠ؼٛى ػٍٟ ٛخكذ حٌلخي .* ٔالكع ػيَ ٚؿٛى ٍحر٢     -ملحوظـــــــــة : 

 



 

 

 -هام وعاجل :

  .الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات :هناك قاعدة تقول  -ٔ

 .مضٌت مسرعاً فرحاً نشٌطاً  :قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها واحد مثل  -ٕ

 :كلمات إعرابها دابماً حال   -ٖ 

و جمٌعاً ،أجمعٌن،دابما، وعوضاً، وبدالً،  .وأدبٌاً وسٌاسٌاً، وما شابه هذه الكلمات أوالً وثانٌاً وثالثاً إلخ ، مادٌاً )

 :وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمداً وخطؤً، وسهواً، وسوٌاً، و معاً ، وكلمة وحد المضافة إلى الضمٌر تعر ُّ حاالً نحو

   )             ذاكر وحدك،ذاكر وحده، حضروا جمٌعاً 

                                                         ؟كٌف تسمع القران ...ا فعل تعر ُّ حاالأتى بعده إذاكٌف  -ٗ

 جملة وشبه جملة والعكس صحٌح       إلىٌمكن تحوٌل الحال من مفرد  -٘ 

                                      فً سعادة    ..ٌسعد بسعٌه             ..وهو سعٌد   ..أتى الطال ُّ سعٌدا - :مثل 

 ٌمكن إعرا ُّ ناب ُّ المفعول المطلق حااًل والعكس صحٌح ، مثل : حمدت هللا كثٌرا، وانتظرت طوٌال.   -ٙ

وٌحذف    قد ٌتقدم الحال على صاحبه )أتى فرحاً الناجح( ، أو على الفعل )فرحاً أتى الناجح ( ، أو ٌذكر الحال  -7

 (الباقون )فرحاً 



 

 

 

 : حٌظٛو١ي هخِٔخ

 . د :  هــو ــ تابع ٌذكر فً الكالم لدفع الشك أو النسٌان  التوكـٌـ

ـد ( فً اإلعرا ُّ رفعاً ونصباً وجرا ًوٌؤتً لتوكٌد  **  هو أحد أفراد التوابع لنه ٌتبع متبوعه ) المإكَّ

 المعنً أو الحكم 

 توكٌدمعنوى                               -ٕ            توكٌد لفظً          -ٔ         وٌنقسم التوكٌد إلى نوعٌن :

  ًأوالً : التوكٌد اللفظ    : 

 هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتٌن ، سواء كان اسماً أم فعالً أم حرفاً أم جملة فعلٌة أم جملة  تعرٌفه:

 اسمٌة.

 االســـم :  االجتهاُد االجتهاُد طرٌُق النجاِح.

 حضر المعلُم.الفعـــل :  حضر 

 الحـــرف :  بلى بلى الصبر جمٌل .

 الجملة الفعلٌة :  جاء الحُق ، جاء الحُق .

 الجملة االسمٌة :  هللا أكبر ، هللا أكبر. 

جملة ( ٌعر ُّ حس ُّ موقعه فً الجملة ) متبوع ( ،  -فعالً  -اسماً  –اللفظ الول ) حرفاً  -( : ٔملحوظة ) 

 تابع ( وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعرا ُّ رافعاً ونصباً وجراً.واللفظ الثانً ٌعر ُّ توكٌداً ) 

 ) معناه ( ...           مكن أن ٌكون التوكٌد اللفظً عن طرٌق إعادة اللفظ بمرادفهٌ -( : ٕملحوظة ) 

 .     ) توكٌد لفظً مرفوع بالضمة ( حسامهـذا سٌف  -ٔمثـال           

 محمد .      ) توكٌد لفظً مرفوع بالضمة ( أتــىجاء  -ٕ                 

 ثانٌاً : التوكٌد المعنــوي 

   ٌكون بؤلفاظ معٌنة ، توافق المإكد) المتبوع ( فً المعنً وتخالفه فً اللفظ 

   }كل ، جمٌع ، نفس ، عٌن ، كال ، كلتا ، أجمع ، أنفس ، أعٌن {

 :   ومــن شـروط عمـل هـذه اللفـاظ  

 حذفها ال ٌإثر على معنى الجملة . -ٕ. أن تؤتً مضافة إلى ضمٌر ٌعود علً المإكد  -ٔ

 النفس ، العٌن : تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع. 

  . كال ، كلتا  :  تستخدم كال للمثنى المذكر ، وكلتا للمثنى المإنث 

  التعمٌم الحقٌقً الذي ٌناس ُّ المعنى المقصود  كل ، جمٌع : تستخدم هذه الكلمات للتوكٌد إذا أردنا 



 

 

 ٔٛػـٗ ٚكىّـٗ حٌظٛو١ي حٌّئوي حألِـــؼٍش
 ) أ  وخْ فٝ حٓظمزخي ِي٠َ حٌّيٍٓش ٔفٔٗ

 ٚحٌَّ٘ف حالؿظّخػٝ ػ١ٕٗ

 أٌمٝ حٌفخثِحْ والّ٘خ وٍّظ١ٓ

فٝ حٌّٔخرمظ١ٓ ح٠ٌَخ١ٟش ٚحألىر١ش 

 وٍظ١ّٙخ

 ك٠َ آرخء حٌفخث٠ِٓ ؿ١ّؼُٙ

 ٗٙيٖ حٌّٔجٌْٛٛ وٍُٙ

 ٚلف حٌلخَْٟٚ ػخِظُٙ

ِي٠َ 

 حٌّيٍٓش

 حٌَّ٘ف

 حٌفخثِحْ

 حٌّٔخرمظ١ٓ

 آرخء حٌفخث٠ِٓ

 حٌّٔجٌْٛٛ

 حٌلخَْٟٚ

 ٔفٔٗ

 ػ١ٕٗ

والّ٘خ 

 وٍظ١ّٙخ

 ؿ١ّؼُٙ

 وٍُٙ

 ػخِظُٙ

 طٛو١ي ِؼٕٜٛ ٠ىْٛ رىٍّخص

 ػ١ٓ –ِوٜٛٛش ِؼً ٔفْ 

 وً –ؿ١ّغ  –وٍظخ  –وال 

 حٌظٛو١ي ٠ظزغ حٌّئوي –

 حٌّؼٕٜٛ ٠ظًٜ –فٝ حإلػَحد 

 ١َّٟ ٠ؼٛى ػٍٝ حٌّئوي ٠ٚطخرمٗ رٗ

 فٝ حٌؼيى ٚحٌٕٛع .

) د ( ؿخءص ؿخءص ٌلظش طى٠َُ 

 حٌفخث٠ِٓ

 حٌٔؼ١ي حٌٔؼ١ي ِٓ فخُ

 طل١خ َِٜ  –طل١خ َِٜ 

 ؿخءص

 حٌٔؼ١ي

 طل١خ َِٜ

 ؿخءص

 حٌٔؼ١ي

 طل١خ َِٜ

 طٛو١ي ٌفظٝ ٠ٚىْٛ رظىَحٍ

 حٌفؼً أٚ حالُٓ أٚ حٌلَف

 أٚ حٌـٍّش .

كال -*ٌعر ُّ التوكٌد توكٌداً على حس ُّ إعرا ُّ المإكد *.-المإكد على حس ُّ موقعة فى الجملة ٌعر ُّ   - -:  فــوابـد 

وكلتا لتوكٌد المثنى المإنث وفى حالة التوكٌد بهما ٌعربان اعرا ُّ المثنى باللف رفعاً والٌاء -لتوكٌد المثنى المذكر *

مقدرة فٌرفعان بالضمة المقدرة وكذلك نص ُّ بفتحة نصباً وجراً . *وإذ لم ٌتصل بهما ضمٌر فانهما تعربان بالحركات ال

إذا لم تتصل بؤلفاظ التوكٌد ضمابر تعود على المإكد فلٌست للتوكٌد وتعر ُّ على حس ُّ -مقدرة وجر بكسرة مقدرة . *

 موقعهافى الجملة

صل بها ضمٌر بشرط أن ٌلحقها ضمٌرأما إذا لم ٌتجمٌع (  –نفس  –عٌن  –كل . **ألفاظ التوكٌد المعنوى بكلمات )  

 تعر ُّ حس ُّ الموقع.

 اقرأ الجدول التالى والحظ، ) كال ، كلتا (  من الكلمات التى تعر ُّ إعرا ُّ المثنى أحٌانا وبحركات مقدرة أحٌانا أخرى 

 اػَحد وال حالِؼٍش

 حٔظَٜ حٌمخثيحْ والّ٘خ

 َٜٔ هللا حٌىظ١زظ١ٓ وٍظ١ّٙخ

 ٍّٓض ػٍٝ حٌفظخط١ٓ وٍظ١ّٙخ

 والوّخ ٔـق

 َِفٛع رخألٌفطٛو١ي ِؼٕٜٛ 

 طٛو١ي ِؼٕٜٛ ِٕٜٛد رخ١ٌخء

 طٛو١ي ِؼٕٜٛ ِـٍَٚ رخ١ٌخء

 ِزظيأ َِفٛع رخألٌف

 ؿخء وال حٌطخٌز١ٓ

 لَأص وال حٌمٜظ١ٓ

 ٓؼيص رىال حٌٜي٠م١ٓ

 فخػً َِفٛع رخ٠ٌّش حٌّميٍس

 ِفؼٛي ِٕٜٛد رخٌفظلش حٌّميٍس

 حُٓ ِـٍَٚ رخٌىَٔس حٌّميٍس



 

 

 

 –وٍّش ) وال ، وٍظخ (  ِٓ حٌىٍّخص حٌظٝ طؼَد اػَحد حٌّؼٕٝ ألٔٙخ ٍِلمش رٗ ر١َ٘ أْ ط٠خف اٌٝ ١َّٟ ِؼً )والوّخ 

 ... ( فبًح أ١ٟفض اٌٝ ١َّٟ فبٔٙخ طَفغ رخألٌف ٚطٕٜذ ٚطـَ رخ١ٌخء -وٍظخّ٘خ  –والّ٘خ  –والٔخ 

رخهظٜخٍ اًح أِىٓ كٌفٙخ ِٓ حٌـٍّش ( ٚاال طؼَد كٔذ وؼ١َح ِخ طؤطٝ حٌىٍّظخْ طٛو١يح ِؼ٠ٕٛخ ًٌٚه اًح ٓزمٙخ حٌّئوي ) 

 ِٛلؼٙخ ِٓ حٌـٍّش  . 

اًح ٌُ ط٠ف اٌٝ ١َّٟ ٌٚىٕٙخ أ١ٟفض اٌٝ حُٓ ظخَ٘ طؼَد رلَوخص ِميٍس  فظَفغ رخ٠ٌّش حٌّميٍس ٚطٕٜذ رخٌفظلش 

 حٌّميٍس ٚطـَ رخٌىَٔس حٌّميٍس ِؼً حالُٓ حٌّمٍٜٛ.

حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ  : فخػً َِفٛع ٚػالِشحٌطخٌزخْ ؿخء والّ٘خ

 ٠ِخف ا١ٌٗ  .   

: طٛو١ي ِؼٕٜٛ َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً  ؿخء حٌطخٌزخْ والّ٘خ

 .ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ  

 * حٌطخٌزخْ والّ٘خ ٔخؿق.

 )حٌطخٌزخْ (: ِزظيأ أٚي َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ِؼٕٝ.     -

)والّ٘خ (: ِزظيأ ػخٟٔ َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف  -

 ا١ٌٗ  .       

)ٔخؿق(: هزَ حٌّزظيأ حٌؼخٔٝ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . ٚحٌـٍّش ِٓ حٌّزظيأ حٌؼخٔٝ ٚهزَٖ فٝ ِلً ٍفغ هزَ حٌّزظيأ  - 

 حألٚي .

 

 * أٛزق حٌطخٌزخْ والّ٘خ ٔخؿق.

 )حٌطخٌزخْ (: حُٓ أٛزق َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ِؼٕٝ.     -

ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ   )والّ٘خ (: ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف -

       . 

 )ٔخؿق(: هزَ حٌّزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . ٚحٌـٍّش حال١ّٓش ِٓ حٌّزظيأ ٚهزَٖ فٝ ِلً ٜٔذ هزَ أٛزق . - 

 * اْ حٌطخٌز١ٓ والّ٘خ ٔخؿق

  )حٌطخٌز١ٓ (: حُٓ اْ ِٕٜٛد ٚػالِش ح١ٌخء ألٔٗ ِؼٕٝ.    -



 

 

)والّ٘خ (: ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ   -

       . 

 )ٔخؿق(: هزَ حٌّزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . ٚحٌـٍّش حال١ّٓش ِٓ حٌّزظيأ ٚهزَٖ فٝ ِلً ٍفغ هزَ اْ . - 

 * حٌطخٌزخْ والّ٘خ ٔخؿلخْ .

: طٛو١ي ِؼٕٜٛ َِفٛع  ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ )والّ٘خ( -

 ٠ِخف ا١ٌٗ  . 

 * وخْ حٌطخٌزخْ والّ٘خ ٔخؿل١ٓ .

 )حٌطخٌزخْ (: حُٓ أٛزق َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ِؼٕٝ.     -

ٍلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ )والّ٘خ (: طٛو١ي ِؼٕٜٛ َِفٛع ٚػالِش حٌَفغ حألٌف ألٔٗ ِ -

 ٠ِخف ا١ٌٗ  .       

 )ٔخؿل١ٓ(: هزَ وخْ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ ح١ٌخء ألٔٗ ِؼٕٝ .  - 

 * اْ حٌطخٌز١ٓ و١ٍّٙخ ٔخؿلخْ

 )حٌطخٌز١ٓ (: حُٓ اْ ِٕٜٛد ٚػالِش ح١ٌخء ألٔٗ ِؼٕٝ.     -

ألٔٗ ٍِلك رخٌّؼٕٝ ، )ّ٘خ( ١َّٟ ِظًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ )و١ٍّٙخ (: طٛو١ي ِؼٕٜٛ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ ح١ٌخء  -

 ٠ِخف ا١ٌٗ  .       

 )ٔخؿلخْ(: هزَ اْ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش .  -
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